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 ملخص الرسالة
 ُب اٞتامعة اإلسبلمية،)ادلاجستري( ىذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العا١تية 

 )اجلواىر البحرية يفكىي بعنواف  - قسم القفو -اب١تدينة ا١تنورة، كلية الشريعة 
أتليف القاضي ٧تم الدين أبو العباس أٛتد بن دمحم القمويل  الوسيط( شرح

)دراسة كٖتقيقا( القضاء إىل هنايتو كتاب ( من بداية   ِٕٕ)ت  ا١تصرم الشافعي
 :ة فريدةكقد اعتمد الباحث ُب ٖتقيق ىذا الكتاب على نسخ

 .فرنسا، ابريس، الوطنيةنسخة ا١تكتبة كىي: 
ا١تؤلف ٧تم الدين أبو العباس أٛتد القمويل ُب كتابو )اٞتواىر البحرية(  جكقد هن
١تعتمدة، فجاء  البسط كاالختصار عن نقلو من كتب ا١تذىب الشافعي ا مسلك
بذكر ركاايت ا١تذىب الشافعي كأكجو أصحاب الوجوه )أصحاب  حافبل كتابو

منها، كتكمن أ٫تية ىذا الكتاب أبنو اختصار شامل  الراجح الًتجيح( مع بياف
لئلماـ الغزايل، سهل العبارة، حسن  الوسيط كجامع للبحر احمليط ُب شرح

. كقد استدعت طريقة الوحيُت الصياغة، مرصع ابألدلة ا١تختصرة السهلة من
 التحقيق أف تقسم الرسالة إىل قسمُت:

 األكؿ: قسم الدراسة، كيشتمل على مبحثُت رئيسيُت ٖتتهما مطالب القسم
 األكؿ: دراسة ا١تؤلف. ا١تبحث
 الثاين: التعريف ابلكتاب. ا١تبحث
الثاين: قسم التحقيق كىو النص احملقق كيليو ثبت ا١تصادر كا١تراجع  القسم

 .الفنية كالفهارس
 كتاب القضاء من أكلو إىل آخره.التحقيق   كمشل
سلك احملقق ُب ٖتقيق ىذا الكتاب كفق ا١تنهج العلمي ا١تعتمد من عمادة  كقد

 .العليا الدراسات
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Abstract 
This is a scientific thesis submitted to the degree of universality 
(Master) at the Islamic university, in medina, faculty of sharia – 
department of jurisprudence – it is entitled ( Jawaher Al-Bahr in 
sharh Al- waseed ) written by Algadi Najm Aldeen Abu Al-Abss 
Ahmmed Bin Mohammed Al-gamoly Al-msry Al-shafii ( D 727 ) 
from the beginning of the book (Al-gadhaa ) to the end ( study 
and detailed ) . 
The researcher is studding this book based on unique copy and it 
is : copy of the national library , Parise , France  
The author Najm Aldeen Abu Al-abass Ahmmed Al- gmoli 
approached in his book (Al-jawaher A-bahria ) the method  
The method of simplification and the abbreviation for the 
transfer, and his book consist of full of the doctrine shafi'i  
Adopted and owners of faces (compressor) with a more accurate 
statement   
The important of this book is comprehensive and exhausted to – 
Al-bahr Al-moheet – in explaining Al-waseed – for   
Al-Emam  Algazali , easy phrase , good formulation , inlaid with 
the easy , concise evidence  of revelation  
The method of verification called for the dividing the research 
method into tow parts: 
First part: study, it includes tow main topic under demand 
 The first topic: Author's study  
The second topic: definition of author  
The second part:  
The detailed department is the text that is followed by proven 
sources, references and technical indexes  
And the detailed included Al-gadaa book from the beginning to 
the end, the researcher has been engaged in the  
Achievement of this book according to the scientific method 
adopted by the deanship of graduate studies  
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 ادلقدمة
كنستهديو، كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر إف اٟتمد هلل، ٨تمده، كنستعينو، 

كمن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم  أنفسنا،

چ ٱلو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف دمحمان عبده كرسولو 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ (ُ)چ

ڤ  ڤ  ڤ        ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ (ِ) چڦ  ڦ  

﮲     ﮳ ﮻     ﮴ے  ۓ  ۓ  ﮺    ﮹   ﮸    ﮵  ﮶  ﮷ 

 .(ّ)ٱچ﮼ ﮽   
 أما بعد:
غاؿ بو تعلمان كتعليمان من أعظم القرب كأجل فإف العلم الشرعي كاالشت 

، كأعبلىا مرتبة، كقد جاءت نصوص الكتاب  الطاعات، كىو من أشرؼ العلـو
غل بو، فمن ذلك قولو تعاىل كحاثةن عليو، كمبينةن فضل من اشت كالسنة آمرةن بطلبو

مث  ىث     يث      جثمب  ىب  يب  جت   حت خت  مت  ىت    يتچ ٱ:

  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچ  ٱكقولو تعاىل: ،(ْ)چحج  مج   

ٱچی    ی       ی  ی  جئ   كمن السنة قولو ملسو هيلع هللا ىلص :"من يرد هللا بو  ،(ٓ)ٱ

                                 
 َُِ اآلية آؿ عمراف: (ُ)

 ُ اآلية النساء: (ِ)

 ُٕ - َٕ اآلية األحزاب: (ّ)

 ُُ اآلية اجملادلة: (ْ)

 ٗ اآلية الزمر: (ٓ)



ٓ 

 

، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص :"من سلك طريقان يلتمس فيو علمان سٌهل هللا (ُ)خَتان يفقهو ُب الدين"
 ، كالنصوص ُب ىذا الشأف معلومةه مشهورة.(ِ)لو بو طريقان إىل اٞتنة"

كبتعلم العلم الشرعي كالعمل بو ٭تصل فبلح اإلنساف، كىو الغاية من خلق 
ا٠تلق، كعلم الفقو أرقى العلـو منزلة، كأسناىا منقبة، كأعظمها فائدة، كيدؿ على 
عظم فضلو دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس رضي هللا عنهما "اللهم فقهو ُب 

علماء قدٯتان كحديثان منذ عهد النيب صلى هللا ، كقد اشتغل هبذا العلم ال(ّ)الدين"
عليو كسلم من الصحابة، كالتابعُت كمن بعدىم، كبذلوا فيو قصارل جهدىم 

ا العلم كألفوا ذتعلمان، كتعليمان، كإفتاءن، كقضاءن إىل أف جاء من بعدىم فدكنوا ى
، كا١تنثور كتكون ت ا١تذاىب فيو، فمنو ا١تنت، كالشرح، كا١تختصر، كا١تطوؿ، كا١تنظـو

األربعة، كقويت كظهر ٢تا أتباع اىتموا هبا تصنيفان كأتليفان، كقد توارثها ا١تسلموف 
كذلك ٔتا حل -جيبلن بعد جيل، لكن الكثَت من تراث الفقو اإلسبلمي مفقود 

أك ٥تطوط ْتاجة إىل ٖتقيق،  -ابألمة اإلسبلمية من ٤تن كحركب كغَتىا
يستفيد منها الباحثوف كاحملققوف كطبلب كإخراج، كنشر لتزكد هبا ا١تكتبات؛ ف

 العلم.
كمن آالء هللا عز كجل أف يسر يل العثور على ٥تطوط قٌيم نفيس ُب علم 

 كتاب اجلواىر البحرية )جواىر البحر(الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي كىو 
ىػ، كىو اختصار لكتاب ِٕٕالقمويل ت أٛتد بن دمحملنجم الدين أيب العباس 

 يط شرح الوسيط للمؤلف نفسو، الذم أكثره مفقود.البحر احمل
 
 

                                 
أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب العلم، ابب من يرد هللا بو خَتا يفقهو ُب الدين،  (ُ)

 كمسلم ُب صحيحو، كتاب الزكاة ابب النهي عن ا١تسألة.   

أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب الذكر كالدعاء كاالستغفار، ابب فضل االجتماع على  (ِ)
 تبلكة القرآف.

 ضوء، ابب كضع ا١تاء عند ا٠تبلءأخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب الو  (ّ)
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ا الكتاب كأصلو من قيمة علمية كبَتة؛ استشرت أىل العلم ذا كاف ٢تمى ػكلً  
؛ فأشاركا علي ّتدارتو للتحقيق، ُب ٖتقيق جزء من ىذا الكتاب كالتخصص

كاٞتزء الذم  ليكوف موضوع رساليت ضمن مشركع لنيل درجة العا١تية )ا١تاجستَت(،
أسأؿ هللا عز كجل ك  سأقـو بتحقيقو ىو من بداية كتاب القضاء إىل هنايتو،

 التوفيق كالسداد إنو كيل ذلك كالقادر عليو.

*** 
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 أسباب اختيار ادلخطوط وأمهيتو العلمية:
 تتجلى أسباب اختيار ا١توضوع، كأ٫تيتو ُب النقاط التالية:

العلمي اإلسبلمي ُب الفقو الشافعي الذم ينبغي أف يربز ١تن  . كونو من الًتاثُ
 لو صلة هبذا الفن من مفت كقاض كطالب علم.

. أنو اختصار شامل، كجامع للبحر احمليط ُب شرح الوسيط لئلماـ الغزايل، ِ
سهل العبارة، حسن الصياغة، كال ٗتفى أ٫تية البحر كالوسيط ُب ا١تذىب 

يقصد  (ُ)منو" مسائل أكثر ا١تذىب ُب كتاابن  أعلم "ال :األسنوم الشافعي، قاؿ
 البحر احمليط.

. كوف أغلب أجزاء األصل الذم ىو البحر احمليط مفقودة، كال يوجد منو إال ّ
 أجزاء قليلة متفرقة.

. عناية مصنفو بذكر األدلة ا١تختصرة السهلة من الكتاب كالسنة؛ ليسهل ْ
 كجعلتو: نصو الكتاب ما مقدمة هللا ُبا١تصنف رٛتو  القضاء كاإلفتاء منو، قاؿ

 مراجعتو، تسهيل بذلك كقصدت السهل، الدليل إال األدلة عن ٣تردة أحكامان 
 كاٟتكم. الفتيا ُب عليو كاالعتماد منو، كالنقل

 . إيراد أقواؿ فقهاء ا١تذىب الشافعي، كالنقل عن بقية ا١تذاىب.ٓ
 ا١تذىب الشافعي.. جبللة قدر ا١تؤلف كسعة علمو كاطبلعو ُب ٔ
. اعتماد العلماء على ىذا ا١تصنف بنقلهم عنو كإحالتهم إليو، منهم: السيوطي ٕ

ُب األشباه كالنظائر، كا٠تطيب الشربيٍت ُب اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، ككيل 
الدين أبو زرعة العراقي ُب طرح التثريب ُب شرح التقريب، كابن حجر ُب 

 اإليعاب، كغَتىم الكثَت.
 
 
 

                                 
 (.ُٗٔ/ِانظر: طبقات الشافعية ) (ُ)
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 الدراسات السابقة:
قد سبقٍت إىل التسجيل ُب ىذا ا١تخطوط عدد من زمبلئي من طلبة  

 برانمج ماجستَت الفقو ُب اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة، كىم:
 مصطفى معاذ دمحم، من بداية الكتاب إىل هناية ابب ا١تسح على ا٠تفُت. -ُ
 الباب الرابع ُب كيفية الصبلة. ، من بداية كتاب اٟتيض إىل هنايةزبَت سلطاف -ِ

، من بداية الباب ا٠تامس ُب شرائط الصبلة إىل هناية الباب دمحم أزىرم -ّ
 الثالث ُب كيفية اٞتمعة.

، من بداية كتاب صبلة ا٠توؼ إىل هناية القسم الثاين علي أٛتد صاحل لصوع -ْ
 ُب تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة.

اية القسم الثالث ُب أتخَت الزكاة إىل هناية كتاب ، من بددمحم بشَت عبدالرحيم -ٓ
 االعتكاؼ.

، من بداية كتاب اٟتج إىل هناية فصل ُب حكم التحلل عبد هللا الثرايء -ٔ
 كالفوات.

، من بداية الباب الثاين ُب الدماء من كتاب اٟتج إىل هناية عبد اإللو السبيعي -ٕ
 من كتاب البيع. ا١تانع الثالث من موانع الرد تلف ا١تعقود عليو

، من بداية ا١تانع الرابع من موانع الرد ابلعيب أٛتد علي حسن جحاؼ -ٖ
خركج ا١تبيع عن ملك ا١تشًتم إىل غَته  من كتاب البيع إىل هناية كتاب السلم 

 كالقرض.

 ، من بداية كتاب الرىن إىل هناية الباب األكؿ ُب الصلح.منصور معجب -ٗ

بداية الباب الثاين ُب التزاحم من كتاب الصلح  ، منأبو اٟتسن دمحم أكـر -َُ
 إىل هناية كتاب الوكالة.

 ، من بداية كتاب اإلقرار إىل هناية كتاب الغصب.عبدا١تناف عبداٟتليم ىاين -ُُ

 ، من بداية كتاب الشفعة إىل هناية كتاب اإلجارة.جاسر أٛتد صابر -ُِ

الباب الرابع ُب موانع ا١تَتاث ، من بداية كتاب اٞتعالة إىل هناية ٛتزة قاسم -ُّ
 من كتاب الفرائض.
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، من بداية الباب ا٠تامس ُب الرد على ذكم عبدالرٛتن سعيد القرين -ُْ
 الفركض كتوريث ذكم األرحاـ من كتاب الفرائض إىل هناية كتاب الوصااي.

عطا هللا اٟتجورم، من بداية كتاب الوديعة إىل هناية الفصل الرابع ُب تويل  -ُٓ
 العقد من كتاب النكاح. طرؼ

، من بداية الفصل ا٠تامس ُب توكيل الويل كإذنو من كتاب ٛتزة بو جبلب -ُٔ
 النكاح إىل هناية الباب الثاين ُب أحكاـ الصداؽ الفاسد.

، من بداية الباب الثالث ُب نكاح التفويض إىل هناية أنس عيسى خضور -ُٕ
 الطبلؽ.الباب األكؿ ُب بياف اٞتائز كاحملـر من كتاب 

، من بداية الباب الثاين ُب بياف أركاف الطبلؽ إىل هناية ايكي قاسيموؼ -ُٖ
 الفصل السادس ُب مسائل متفرقة ُب تعليق الطبلؽ.

، من بداية كتاب الرجعة إىل هناية الفصل الثاين ُب ا١تفقود زكجها دمحم عرفاف -ُٗ
 من كتاب العدد.

ل الثالث ُب اإلحداد من كتاب عبد الصمد عبد العزيز، من بداية الفص -َِ
 العدد إىل هناية النوع الثاين ُب قصاص الطرؼ من كتاب اٞتناايت.

دمحم إبراىيم اٞتماعي، من بداية فصل اٞتناايت فيما دكف النفس من كتاب  -ُِ
 اٞتناايت إىل هناية الطرؼ الثالث ُب صفة الغرة من كتاب الدايت.

تاب كفارة القتل إىل هناية النظر الثاين فارس علي دمحم عطيفة، من بداية ك -ِِ
 ُب ٤تل الغـر الواجب ٓتطأ اإلماـ من كتاب العقوابت.

دمحم عبد اٟتافظ عطية، من بداية الباب الثاين ُب دفع الصائل إىل هناية   -ِّ
 كتاب الصيد كالذابئح.

 جَتا حسن، من بداية كتابة الضحااي إىل هناية كتاب النذكر. -ِْ
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 خطة البحث:
 تشتمل ا٠تطة على مقدمة، كقسمُت، كفهارس علمية.

 تشتمل على: ادلقدمةك
 االفتتاحية -
 أسباب اختيار ا١تخطوط كأ٫تيتو العلمية -

 ترٚتة ا١تؤلف -
 توثيق نسبة ا١تخطوط إىل ا١تؤلف -
 الدراسات السابقة -
 خطة البحث -
 منهج التحقيق -

 كفيو مبحثاف:القسم االول: قسم الدراسة، 
 ا١تؤلف، كفيو ٙتانية مطالب:ا١تبحث األكؿ: دراسة 

 ا١تطلب األكؿ: اٝتو، كنسبو، كنسبتو، ككنيتو.       
 ا١تطلب الثاين: مولده. 
 ا١تطلب الثالث: نشأتو العلمية. 
 ا١تطلب الرابع: شيوخو، كتبلميذه. 
 ا١تطلب ا٠تامس: مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو. 
 هي.ا١تطلب السادس: عقيدتو، كمذىبو الفق 
 ا١تطلب السابع: مؤلفاتو. 
 ا١تطلب الثامن: كفاتو. 

 ا١تبحث الثاين: التعريف ابلكتاب)اٞتواىر البحرية(، كفيو ستة مطالب:
 ا١تطلب األكؿ: ٖتقيق اسم الكتاب، كتوثيق نسبتو إىل ا١تؤلف. 
 ا١تطلب الثاين: أ٫تية الكتاب، كمكانتو العلمية. 
  النص احملقق.ا١تطلب الثالث: منهج ا١تؤلف ُب 
 ا١تطلب الرابع: اصطبلحات ا١تؤلف ُب النص احملقق. 



ُُ 

 

 ا١تطلب ا٠تامس: مصادر ا١تؤلف ُب النص احملقق. 
 ا١تطلب السادس: كصف النسخ ا٠تطية ك٪تاذج منها. 

 القسم الثاين: النص احملّقق.
قمت إبذف هللا بتحقيق جزء من ىذا الكتاب، كىو من بداية كتاب  

ب إىل ُّٕ( لوحة ابتداءان من اللوحة ٖٓهنايتو، كالذم يقع ُب )القضاء إىل 
أ من نسخة ا١تكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، كىي نسخة فريدة ُِّاللوحة 

 كسيأٌب كصفها مفصبل عند الكبلـ عن النسخ.
 

 الفهارس العلمية
 كتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية: 

 فهرس اآلايت القرآنية. -ُ

 بوية كاآلاثر.فهرس األحاديث الن -ِ

 فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم ُب النص احملقق. -ّ

 فهرس األلفاظ الغريبة ا١تفسَّرة. -ْ

 فهرس األماكن كالبلداف. -ٓ

 فهرس الكتب الواردة ُب الكتاب. -ٔ

 فهرس ا١تصادر كا١تراجع. -ٕ

 فهرس ا١توضوعات. -ٖ

 
 
 
 
 
 

 



ُِ 

 

 منهج التحقيق:
 كما يلي:  منهج التحقيق الذم سرت عليو ُب خدمة النص إبذف هللا تعاىل

نسخت النص ا١تراد ٖتقيقو حسب القواعد اإلمبلئية اٟتديثة مع االلتزاـ  -ُ
 بعبلمات الًتقيم، كضبط ما ٭تتاج إىل ضبط.

 اعتمدت على نسخة: ا١تكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، كىي نسخة فريدة. -ِ
و إذا جزمت ٓتطإ ما ُب النسخة، أصوًٌبو من مظانو من كتب الشافعية، كأثبتٌ  -ّ

ُب ا١تنت، كأضعو بُت معقوفتُت ىكذا ]  [، كأشَت إليو ُب اٟتاشية، ككذا إف 
كقفت علي سقط أك طمس أك بياض ُب النسخة، فإين أجتهد ُب إكمالو من 
مظانو من كتب الشافعية، كأضعو بُت معقوفتُت ىكذا ]  [، كأشَت إيل ذلك ُب 

 ية بُت قوسُت ىكذا )...(.اٟتاشية، فإف مل أىتد إليو، جعلت مكانو نقطان متتال
/ب(، للداللة على هناية كل كجو ٖ/أ( أك )ٖكضعت خط مائل ىكذا:/ ) -ْ

 من لوحات ا١تخطوط، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة ُب ا٢تامش. 
عزكت اآلايت القرآنية ببياف اسم السورة، كرقم اآلية مع كتابتها ابلرسم  -ٓ

 العثماين.
صادرىا، فإف كاف اٟتديث ُب الصحيحُت أك عزكت األحاديث النبوية إىل م -ٔ

ُب أحد٫تا اكتفيت بذلك، كإال فأخرجو من مظانو من كتب األحاديث األخرل، 
 كأبُت درجتو معتمدا على الكتب اليت تعٌت بذلك ابختصار.

 عزكت اآلاثر إىل مظاهنا األصيلة. -ٕ
من  كثقت ا١تسائل الفقهية، كالنقوؿ اليت يذكرىا ا١تؤلف عن الفقهاء -ٖ

 مصادرىا، كاإلٚتاعات، مع بياف القوؿ ا١تعتمد ُب ا١تذىب.
 شرحت األلفاظ الغريبة، كا١تصطلحات العلمية. -ٗ

 قمت ابلًتٚتة إب٬تاز لؤلعبلـ الوارد ذكرىم ُب النص احملٌقق. -َُ
عرفت ابألماكن كالبلداف اليت ذكرىا ا١تؤلف، مع بياف أماكن كجودىا  -ُُ

 ضر.كتسمياهتا ُب زماننا اٟتا
 عرفت اب١توازين كا١تكاييل كا١تقادير، مع ما يساكيها ُب زماننا اٟتاضر. -ُِ



ُّ 

 

 كضعت الفهارس الفنية البلزمة كما ىو موضح ُب خطة البحث. -ُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُْ 

 

 الشكر والتقدير
اٟتمد هلل على ما مٌن، كالشكر لو على ما كفق، فسبحاف من كعد 
الشاكرين ٔتزيد النعم، كا١تؤمنُت ٔتزيد ا٢تدم، كأصلي كأسلم على خَت الشاكرين 

نبينا دمحم بن عبد هللا كعلى آلو الطاىرين  (ُ)"أفال أكون عبدا شكورا"القائل 
 كصحابتو الغر ا١تيامُت، كمن سار على هنجهم إىل يـو الدين.

كبعد: فإين أتقدـ ابلشكر اٞتزيل كاالعًتاؼ اٞتميل لفضل كبر أبوم 
الكرٯتُت اللذين ربياين ككجهاين كعٌلماين مبادئ العلم الشرعي ٍب غرسا ُبَّ حبَّ 

م ارٛتهما كما ربياين صغَتا، كجاز٫تا عٍت أحسن ما جازيت العلم كأىلو، فالٌله
 كالدا عن كلده كمعلما عن تلميذه.

الذم  األستاذ الدكتور أٛتد بن دمحم الرفاعي ٍب أثٍت ابلٌشكر لفضيلة شيخي
أشرؼ على ىذه الرسالة، فإنو مل أيؿ جهدا ُب توجيهي كتعليمي ُب إخراج ىذه 

 الرسالة، كأفادين ٔتبلحظاتو العلمية فجزاه هللا خَتا.  
كما أتوجو ابلشكر ٢تذا الصرح العلمي العريق صرح اٞتامعة اإلسبلمية ا١تباركة 

فقو الذم يعٌت أببنائو كال ٦تثلة بكلية الشريعة ّتميع أقسامها، كأخص ابلذكر قسم ال
أيلو جهدا ُب سبيل الرقي هبم كالرفع من مستواىم العلمي إال بذلو، فجزاىم هللا عٍت 

 كعن طبلب العلم خَتا اٞتزاء.
قدـ ابلشكر لوالة األمر ُب ىذه الببلد ا١تملكة العربية السعودية تككذلك أ

كحفظ هللا ببلدان ببلد لتيسَتىم سبل العلم، كتسهيل أدكاتو، فجزاىم هللا خَتا، 
 اٟترمُت الشريفُت من كل سوء كمكركه.

كما ال يفوتٍت توجيو الشكر للمناقشُت الكرٯتُت على ما بذال من اٞتهد ُب 
قراءة ىذه الرسالة كإبداء ا١تبلحظات عليها، كإصبلحها؛ لتخرج على أحسن كجو 

 يستفاد منها، فجزا٫تا هللا عٍت خَتا.

                                 
، ينظر -هنع هللا يضر -أخرجو البخارم كمسلم ُب صحيحيهما من حديث ا١تغَتة بن شعبة (ُ)

الليل،  ، كتاب التهجد، ابب قياـ النيب َُُّ، برقم ِْٕصحيح البخارم ص
، كتاب صفة القيامة كاٞتنة كالنار، ابب ُِٖٗ، برقم ُُْٓكصحيح مسلم ص

 إكثار األعماؿ كاالجتهاد ُب العبادة. 



ُٓ 

 

وبة لكل من أعانٍت أك زكَّدين بنصيحة أك توجيو أك كهللا أسأؿ أف ٬تزؿ ا١تث
رأم كغَت ذلك، كاٟتمد هلل أكال كآخر، كصلى هللا كسلم كابرؾ على نبينا دمحم 

 كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُٔ 

 

 
 
 
 

 القسم األول: قسم الدراسة.
 وفيو مبحثان:

 ادلبحث األول: دراسة ادلؤلف:  وفيو مثانية مطالب.
 لتعريف ابلكتاب)اجلواىر البحرية(.ادلبحث الثاين: ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُٕ 

 

 ادلبحث األول: دراسة ادلؤلف، وفيو مثانية مطالب:
 ا١تطلب األكؿ: اٝتو، كنسبو، كنسبتو، ككنيتو.       

 ا١تطلب الثاين: مولده. 
 ا١تطلب الثالث: نشأتو العلمية. 
 ا١تطلب الرابع: شيوخو، كتبلميذه. 
 ا١تطلب ا٠تامس: مكانتو العلمية، كثناء العلماء عليو. 
 ا١تطلب السادس: عقيدتو، كمذىبو الفقهي. 
 ا١تطلب السابع: مؤلفاتو. 
 ا١تطلب الثامن: كفاتو. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُٖ 

 

 .ادلطلب األول: امسو ونسبو، ونسبتو وكنيتو
القرشي  بن أيب اٟتـز مكي بن ايسُتأٛتد بن دمحم ىو:امسو ونسبو:  -1

 .(ُ)ا١تخزكمي 

 .(3)ا١تصرم (ِ)اشتهر ابلقمويل :نسبتو -2

 .(ْ)العباس يبأب يكٌت :كنيتو -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .ِْٓ/ِ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ُٔ/ٖ( انظر: الواُب ابلوفيات ُ)

 ، كىي من أعماؿ قوص بصعيد مصر. نسبة إىل قمولة القمويل:( ِ)
 .ّٖٗ/ْ، معجم البلداف ِْٓ/ِر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبةانظ

، طبػػػػػقات الشػػػػػافعية الكػػػػربل ِْٓ/ِ( انظػػػػر: طبقػػػػات الشػػػػافعية البػػػػن قاضػػػػي شػػػػهبة ّ)
 .ِِِ/ِسنوم ، طبقات اإلَّ/ٗ

، طبقات الشافعية البن َّ/ٗ، طبقات الشافعية الكربل ّّٔ/ُ( انظر: أعياف العصر ْ)
 .ِْٓ/ِقاضي شهبة 



ُٗ 

 

 ادلطلب الثاين: مولده:
كقيل سنة  ىػ،ُْٓٔب قمولة بصعيد مصر سنة  -رٛتو هللا- كلد

 .(ُ)ىػّٓٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .َّ/ٗ ، طبقات الشافعية الكربلِْٓ/ِ انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة( ُ)



َِ 

 

 ادلطلب الثالث: نشأتو العلمية.

ٍب ابلقاىرة كنشأ  (ُ)بقوص  -رٛتو هللا-تعلم اإلماـ ٧تم الدين القمويل 
من فقهاء الشافعية، ٦تا كاف لو األثر ُب نشأتو  (ّ)كعمو (ِ)ُب بيت علم فأبوه

كتعليمو حىت أصبح فقيها يشار إليو ابلبناف كما نص على ذلك بعض تبلميذه، 
على ذلك مؤلفاتو كما نقل عنو من علم كمباحث ُب العلم عامة، كُب  تكدل

 الفقو خاصة.
توىل التدريس كالقضاء، كاٟتسبة ُب مدف عٌدة، منها: القاىرة، كقد 

، كغَتىا كما زاؿ على ذلك إىل أف (ٔ)كاٟتسينية، كأسيوط (ٓ)، كمصر(ْ)كاٞتيزة
                                 

قبطية كىي مدينة كبَتة عظيمة كاسعة قصبة صعيد مصر بينها كبُت الفسطاط  :قُـــــْوص (ُ)
السػاحل الشػرقي مػن  ى. كتقػع علػقنػامدينػة كمركػز ٔتحافظػة  اثنا عشر يومان، كىي اليػـو

 النيل جنوب القاىرة.
 ، موسوعة كيكيبيداي اٟترة.ُّْ/ْانظر: معجم البلداف 

 مل أقف على ترٚتتو.  أبوه:( ِ)

 ( مل أقف عليو.ّ)

ُب زمػػػػاف عمػػػر بػػػػن   ابلكسػػػػر، ابلػػػزام اختطهػػػا ٔتصػػػػر عمػػػرك بػػػػن العػػػاص :اجلــــــي ة( ْ)
كاٞتيزة ُب لغة العرب الوادم أك أفضل موضع فيو، كلو عن أيب زايد. كىي  ا٠تطاب 

 .مصراآلف إحدل ٤تافظات 
 اٟترة.، موسوعة كيكيبيداي َّٖ/ُ، ا١تواعظ كاالعتبار ََِ/ِانظر: معجم البلداف 

: ٝتيت مصر ابسم من أحدثها كىػو مصػر بػن مصػراًن بػن حػاـ بػن نػوح، كمصػر مػػػصر( ٓ)
إقليم من أقاليم اإلسػبلمية الواسػعة، فتحهػا عمػرك بػن العػاص ُب أايـ عمػر بػن ا٠تطػاب 

 كالػػػػركض ُِٕٕ/ّ، كىػػػػي اليػػػػـو غنيػػػػة عػػػػن التعريػػػػف. انظػػػػر: مراصػػػػد األطػػػػبلع ،
  .ِٓٓ/ُا١تعطار 

ــْوط( ٔ) مدينة كبَتة جليلة، كىي اآلف كىي صعيد مصر  يغرىٌب النيل من نواح تقع :َأْسيُـــ
 .صعيدال٤تافظة من ٤تافظات صعيد مصر كىي أكرب مدف 

موسوعة ، ٕٗ/ُطبلع على أٝتاء األمكنة كالبقاع ، مراصد األُّٗ/ُمعجم البلداف انظر: 
 كيكبييداي اٟترة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1


ُِ 

 

 .(1)توُب رٛتو هللا

                                 
 .َّ/ٗ الشافعية الكربل، طبقات ِْٓ/ِ انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (ُ)



ِِ 

 

هادلطلب الرابع: شيوخو وتالميذ  

 أوال: شيوخو:
القمويل على عدد من الشيوخ أخذ منهم الفقو وشىت اإلمام تتلمذ 

 أنواع العلوم ومنهم:
كالػده دمحم بػن مكػي بػن ايسػُت القمػويل، الفقيػو الشػافعي، يينعػت ابلصػػدر،   -1

كاف من الفقهاء ا١تتعبدين ا١تتورعُت، من تبلمذة الشيخ عز الدين بن عبػد 
 .(ُ)ىُٔٔ، أك ىَٔٔالسبلـ، توُب سنة 

كىو دمحم بن علي بن كىب بن مطيع بن أيب الطاعة : ابن دقيق العيـــد -2
، ا١تنفلوطي ٌٍب القوصى ا١تصرم، الشافعي، ا١تالكي، ا١تعركؼ اببن القشَتم

 ،الفتح، تقي الدين( ٤تدث، حافظ، فقيو، أصويل، أديب دقيق العيد )أبو
٨توم، شاعر، خطيب، كلد ُب ينبع على ساحل البحر األٛتر من أرض 

ىػ، كنشأ بقوص، كرحل إىل الشاـ كمصر كٝتع الكثَت، ككيل ِٓٔاٟتجاز سنة
  ىػ.َِٕصفر سنة اٟتادم عشر قضاء الداير ا١تصرية كتوُب ابلقاىرة ُب

االقًتاح ُب علـو اٟتديث، شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب ُب من تصانيفو: 
فركع الفقو ا١تالكي مل يكمل، اإل١تاـ ُب أحاديث األحكاـ، شرح مقدمة 

 .(2)ا١تطرزم ُب أصوؿ الفقو، ديواف خطب، كلو شعر
، أبو العباس،  كىو أٛتد بن دمحم بن علي: ابن الرفـــــعة -3 بن مرتفع بن حاـز

من  ق،ْٓٔفقيو شافعي، كلد سنة  األنصارم، ا١تصرم، ا١تعركؼ اببن الرفعة.
. ككانت كفاتو (3)فضبلء مصر: لقب ابلفقيو، ٝتع اٟتديث كدرس اب١تدرسة ا١تعزية

                                 
 .َٕٓ( انظر: الطالع السعيد ص: ُ)
، طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػػربل ِِٗ/ِ( انظػػػػر: طبقػػػػات الشػػػػافعية البػػػػن قاضػػػػي شػػػػهبة ِ)

، ُْٖ/ْ، تػػذكرة اٟتفػػاظ ِٖ، الشػػهادة الزكيػػة صُّٓ/ْ، الػػدرر الكامنػػة َِٕ/ٗ
 .ُٔٓ/ُ، طبقات اٟتفاظ ُّٕ/ْالواُب ابلوفيات 

 .صر، ككانت تعرؼ ٔتنازؿ العزٔت :ادلدرسة ادلع ية( ّ)



ِّ 

 

 ىػ.َُُٕب ليلة اٞتمعة اثمن عشر شهر رجب سنة 

 ا١تطلب العايل ُب شرح الوسيط  كالكفاية ُب شرح التنبيو،من تصانيفو: 
كاإليضاح  ،كبذؿ النصائح الشرعية فيما على السلطاف ككالة األمور كسائر الرعية

 .(1)كالرتبة ُب اٟتسبة ،كالتبياف ُب معرفة ا١تكياؿ كا١تيزاف
بن علي  كىو دمحم بن إبراىيم بن سعد هللا بن ٚتاعة: بدر الدين ابن مجاعة -4

بن حاـز الكناين، اٟتموم، البياين، الشافعي )بدر الدين( مفسر، فقيو، 
 أصويل، متكلم، ٤تدث، مؤرخ، أديب، انثر، انظم، مشارؾ ُب غَت ذلك.

ىػ، ككيل القضاء ابلقدس، كالداير ّْٗٔتماة ُب أربع ربيع اآلخر سنة كلد 
ا١تصرية، كبدمشق، كٚتع بُت القضاء كمشيخة الشيوخ كا٠تطابة، كتوُب ابلقاىرة 

 من اإلماـ الٌشافعي.  ىػ، كدفن قريبان ّّٕاألكىل سنة مجادى  ُب عشرين
، غرر التبياف : ا١تنهل الركم ُب علـو اٟتديث النبوممن تصانيفو الكثرية

كالفوائد البلئحة من سورة الفاٖتة، تذكرة السامع كا١تتػكلم ُب آداب العامل كا١تتعلم، 
كٖترير اإلحكاـ ُب تدبَت جيش  إيضاح الدليل ُب قطع حجج أىػل التعطيل،

 .(ِ)اإلسبلـ
 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
 .ِّْ/ٗمسالك األبصار ُب ٦تالك األمصار انظر: 

 .ُّٓ/ِ، معجم ا١تؤلفُت ِِ/ٔ، شذرات الذىب ّّٔ/ُانظر: الدرر الكامنة  (ُ)

، ُُِ/ٔ، شػػػػذرات الػػػػذىب َِٖ/ِ( انظػػػػر: طبقػػػػات الشػػػػافعية البػػػػن قاضػػػػي شػػػػهبةِ)
 .ُّٗ/ٗ طبقات الشافعية الكربل



ِْ 

 

 اثنيا: تالميذه
إال أف  مع شهرة القمويل ُب عصره كذايع صيتو كتدريسو ُب عدة مدارس إنو 

 ومنهم:  كتب الًتاجم مل تذكر لو إال العدد القليل من التبلميذ،
بن عطية بن  كىو دمحم بن عمر بن مكي بن عبد الصمد: ابن ادلرحــــل -1

ادلعروف اببن العثماين،  أٛتد بن عطية ا١تصرم األصل، الشافعي،
، أبو عبد هللا فقيو، أصويل، ٤تدث، ادلرحل واببن الوكيل صدر الدين

 متكلم، أديب، شاعر.

ىػ، كنشأ بدمشق، كتفقو كأفىت ُٓٔٔب شواؿ سنة  (1)كلد بدمياط
، ككيل مشيخة دار اٟتديث األشرفية، كانظر (2)كانظر، كدرس ابلشاميتُت

فأقاـ هبا مدة كدرس، ٍب انتقل إىل الداير ابن تيمية، كانتقل إىل حلب، 
 .(3)ىػُٕٔ ، كتوُب ابلقاىرة سنة:اا١تصرية كدرس هب

جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن ا١تطهر بن نوفل  كىواألدفوي:  -2
 كماؿ الدين، أبو الفضل فقيو، أديب، مؤرخ. األدفوم الشافعي،

 سنة صفر ُٕىػ، كتوُب ابلقاىرة ُب ٖٓٔكلد ُب نصف شعباف سنة 

                                 

ــاط (ُ) مدينة قدٯتة بُت تنيس كمصر على زاكية بُت ْتر الرـك ا١تلح كالنيل، ٥تصوصة  :دميــ
٤تافظة اب٢تواء الطيب كعمل ثياب الشرب الفائق كانت ثغران من ثغور اإلسبلـ. كىي اآلف 

مراصد األطبلع على أٝتاء  ،ِْٕ/ِانظر: معجم البلداف من ٤تافظات مصر. 
 .ّٕٓ/ِ كالبقاع األمكنة

ًمَت حساـ الٌدين ٤تمَّد بن عمر األى ا كالدة مهت بدمشق، أكقفُتاسم ١تدرست :الشـــاميتان (ِ)
انب ـت الشَّاس: كاٝتهابن الشُت،   ، كاقفة الشَّ يػَّتػىٍُت بدمشق، كالشاميتاف مت أيُّوبى

 ٫تا: الربانية كاٞتوانية.
 .ّْٕ/ُِكالنهاية انظر: البداية 

، طبقػػػات الشػػػافعية الكػػػربل َْ/ٔ، شػػػذرات الػػػذىب ّّٕ/ٓ( انظػػػر: الػػػدرر الكامنػػػة ّ)
 .ْٗ/ُُ، معجم ا١تؤلفُتِّّ/ِ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبةِّٓ/ٗ



ِٓ 

 

 ىػ. ْٖٕ
"اإلمتاع ُب أحكاـ السماع"، ك"الطالع السعيد اٞتامع  من تصانيفو:

كلو نظم  ألٝتاء ٧تباء الصعيد"، ك"البدر السافر ُب ٖتفة ا١تسافر ُب الوفيات".
 .(1)كنثر
كىو عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي بن عمر بن علي بن : اإلســــنوي -3

ا١تصرم الشافعي، ٚتاؿ الدين،أبو دمحم  سنومإبراىيم القرشي األموم اإل
ىػ، َُْٕب رجب سنة  كلداإلماـ العبلمة منقح األلفاظ ك٤تقق ا١تعاين 

 .ىػِٕٕكتوُب سنة 

"جواىر البحرين ُب تناقض اٟتربين" ك"التنقيح على  :ومن تصانيفو
 .(2)التصحيح"، ك"ا١تهمات"، ك"التمهيد"، ك"طبقات الفقهاء"

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
طبقػػػػػػػػات الشػػػػػػػػافعية                              ،ٔٓ/ُالوفيػػػػػػػػات البػػػػػػػػن رافػػػػػػػػع ،ْٖ/ِ( انظػػػػػػػػر: الػػػػػػػػدرر الكامنػػػػػػػػةُ)

، معجػػػػػم ا١تػػػػػػؤلفُت َِ/ّ، طبقػػػػػػات الشػػػػػافعية البػػػػػػن قاضػػػػػي شػػػػػػهبة َْٕ/ٗالكػػػػػربل
ّ/ُّٔ. 

، بغيػػة ُُٓ/ِ، ا١تنهػػل الصػػاُبُْٕ/ّ، الػػدرر الكامنػػة ّّٔ/ُانظػػر: البػػدر الطػػالع  (ِ)
 .ٖٗ/ّ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ِِّ/ٔ، شذرات الذىبِٗ/ِالوعاة 



ِٔ 

 

 ادلطلب اخلامس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو

كانة علمية إذ كاف من علماء الشافعية ٔت لقد حظي ٧تم الدين القمويل
كنقل من بعده عنو، كالثناء عليو، كا١تناصب  ا١تعدكدين كيتضح ذلك من مؤلفاتو

 العلمية اليت توالىا. 
 قال الشيخ كمال الدين جعفر األدفوي: -1

كاف من الفقهاء األفاضل كالعلماء ا١تتعبدين كالقضاة ا١تتعففُت كافر العقل 
 (1)ر كانب ُب اٟتكم ٔتصر كدٌرس ابلفخريةحسن التصرؼ ٤تفوظان، تفقو ك٘تهٌ 

 وط كا١تنية كالشرقية كالغربيةٍب أسي (2)ككاف قبل ذلك قد كيل قضاء قوص ٍب إٜتيم

(ّ). 
)ما ُب مصر أفقو من وقال عنو صدر الدين ابن الوكيل:  -2

 .(ْ)القمويل(

                                 

رية ابلقاىرة فيما بُت سويقة الصاحب كدرب العٌداس، عمرىا ا١تدرسة الفخ :الفخرية (ُ)
األمَت الكبَت فخر الدين أبو الفتح عثماف بن قزؿ الباركمٌي، ككاف الفراغ منها ُب سنة 

يعرؼ بدار األمَت حساـ الدين ساركح  اثنتُت كعشرين كستمائة، ككاف موضعها أخَتان 
 بن أرتق شاٌد الدكاكين.ا
 .َِٕ/ْكاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلاثر انظر: ا١تواعظ  

ابلكسر، ٍب السكوف، ككسر ا١تيم، كايء ساكنة، كميم أخرل: بلد ابلصعيد ُب  :إمخيم (ِ)
اإلقليم الثاين، كىو بلد قدًن على شاطئ النيل ابلصعيد، كُب غربٌيو جبل صغَت، 

لربايب أبنية عجيبة فيها ٘تاثيل كابٜتيم عجائب كثَتة قدٯتة، منها الربايب كغَتىا. كا
كصور، كاختلف ُب ابنيها، كاألكثر األشهر أهنا بنيت ُب أايـ ا١تلكة دلوكة، صاحبة 

  حائط العجوز.
 .ُِّ/ُانظر: معجم البلداف 

 .ُِٓ( انظر: الطالع السعيد صّ)

 .ُِٔ، الطالع السعيد صُٕٓ/ٓ( انظر: طبقات الشافعية الكربل ْ)



ِٕ 

 

 .(ِ)احلنفي(ُ)السروجي القاضي وقال -3
قرأ األصوؿ كالنحو كشرح الوسيط ُب الفقو ُب ٣تلدات كثَتة كفيو نقوؿ 

 .(3).باحث مفيدة، ككاف ثقة صدكقان عزيزة كم
 كمازاؿ يفيت كيدرس كيكتب كيصنف كىو مبجل معظم إىل حُت كفاتو،

 ككاف حسن األخبلؽ كثَت ا١تركءة ٤تسن إىل أىلو كأقاربو كأىل ببلده.
ككاف من الفقهاء الفضبلء كالقضاة النببلء كافر العقل جيد النقل حسن 

 .(4)التصرؼ دائم البشر
كاف إماما ُب الفقو عارفا ابألصوؿ كالعربية، )) (5)سنوي:قال اإلو  -4

 .((كرٯتا كبَت ا١تركءة صاٟتا سليم الصدر كثَت الذكر كالتبلكة،
زلاراًب للبدع حيث نقل صاحب مغين احملتاج أن  -رمحو هللا-وكان 
كمن البدع ا١تنكرة كتب كثَت من الناس األكراؽ اليت يسموهنا )) :القمويل قال

 .(6)((آخر ٚتعة من رمضافحفائظ ُب 
 

                                 

، أبػو العبػاس، مشػس الػدين: ىو أٛتد بػن إبػراىيم بػن عبػد الغػٍت السػركجي :الســــروجي( ُ)
. كأشػخص مػن دمشػق إىل مصػر، فػويل اٟتكػم الشػرعي فقيو، كاف حنبليا كٖتػوؿ حنفيػان 

وتو أبايـ، كأسئ  إليػو فمػات قهػرا. كدفػن فيها مدة كنعت بقاضي القضاة، كعزؿ قبل م
ىػػػػػػ،  ابلقػػػػػاىرة، مػػػػن مصػػػػػنفاتو )شػػػػػرح ا٢تدايػػػػػة( فقػػػػػو،،  َُٕبقػػػػرب الشػػػػػافعي، سػػػػػنة 

 كاعًتاضات على الشيخ ابن تيمية ُب )علم الكبلـ(.

 .َُّ/ُ، الدرر الكامنة ّٓ/ُ، اٞتواىر ا١تضية َٔ/ُْانظر: البداية كالنهاية 

 .ُِٕ-ُِٔ( انظر: الطالع السعيد ص: ِ)

 .ُُٕ/ُ، ا١تنهل الصاُب ُِٕ-ُِٔ( انظر: الطالع السعيد ص: ّ)

 . ُُٕ/ُ،ا١تنهل الصاُب ُِٕ-ُِٔ( انظر: الطالع السعيد ص: ْ)

 .ٕٓ/ٔ، شذرات الذىب ُٗٔ/ِسنوم ( انظر: طبقات اإلٓ)

 . َِٗ/ُ( انظر: مغٍت احملتاج ٔ)



ِٖ 

 

 ادلطلب السادس عقيدتو ومذىبو الفقهي

 عقيدتو:أوال: 
مل أطلع على  ليت ترٚتت للقمويل شيئان عن عقيدتو كا مل تذكر ا١تراجع

 شيء ُب ىذا. 
 

 مذىبو الفقهي:اثنيا: 

كان العالمة القمويل رمحو هللا تعاىل شافعي ادلذىب يدلك على ذلك 
 ما يلي:

أف أكثر من ترجم لو ذكر أنو كاف شافعي ا١تذىب سواء ُب كتب  -1
 .(ِ)عنيت بًتاجم الشافعيةاليت أك الكتب  (ُ)ًتاجم العامةال

عنايتو بكتب الشافعية كشرحو لبعض كتبهم أكرب دليل على أنو كاف  -2
 شافعي ا١تذىب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ُْٔ/ِ، ا١تنهل الصاُب َُّ/ّ( انظر: السلوؾ ١تعرفة ا١تلوؾ ُ)

 .ِْٓ/ِ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة َّ/ٗ( انظر: طبقات الشافعية الكربل ِ)



ِٗ 

 

 ادلطلب السابع: مصنفاتو

تصانيف عدة تدؿ على سعة علمو، القمويل رٛتو هللا هللا صنف لقد 
 منها:

البحر احمليط ُب شرح الوسيط، كىو ٥تطوط، كىو شرح مطوؿ  -ُ
أقرب تناكال من ا١تطلب كأكثر فركعا كامشل منو كإف كاف كثَت 

 .(ُ)االستمداد منو
)كىو الكتاب الذم سأقـو ، كىو ٥تطوط (ِ)جواىر البحر -ِ

كتلخيص البحر احمليط   و من كتابو٠تص بتحقيق جزء منو(،
 .(ّ)الركضة من الرافعي

 تكملة ا١تطلب العايل شرح كسيط الغزايل.  -ّ

 .(ْ)تكملة تفسَت اإلماـ فخر الدين الرازم، كىو مطبوع  -ْ

 .(ٓ)شرح أٝتاء هللا اٟتسٌت، ٥تطوط  -ٓ

، ٤تقق ُب رسالة (ٔ)ٖتفة الطالب ُب شرح كافية ابن اٟتاجب  -ٔ
 علمية ّتامعة القاىرة.

 

                                 
. كىو ٥تطوط ُب دار الكتب ِْٓ/ِ( انظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ُ)

 ا١تصرية.

كردت ٢تذا الكتاب تسميتاف من خبلؿ كبلـ ا١تصنف، كالذين ترٚتوا لو، كاختار ٣تلسا ( ِ)
 .)اٞتواىر البحرية(القسم كالكلية 

 .ُُٔ/ِ،  معجم ا١تؤلفُت َُٓ/ُ( انظر: ىدية العارفُت ّ)

 ( انظر: ا١ترجعُت السابقُت.ْ)

، شػػذرات ّّٖ/ُ، بغيػػة الوعػػاةُُٕ/ُ، ا١تنهػػل الصػػاُبَّٔ/ُ( انظػػر: الػػدرر الكامنػػةٓ)
، طبقػػػػات الشػػػػافعية البػػػػن قاضػػػػي ُّ/ٗ، طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربلٕٓ/ٔ الػػػػذىب

 .ِِِ/ُـ للزركلي، األعبلِْٓ/ ِشهبة

 ا١تراجع السابقة.( انظر: ٔ)



َّ 

 

 ادلطلب الثامن: وفاتو
مئة للهجرة  ُب شهر رجب سنة سبع كعشرين كسبع -رٛتو هللا-توُب 

 .(ّ)عن ٙتانُت سنة (ِ)كدفن ابلقرافة، (ُ)النبوية ابلقاىرة

                                 

ــــاىرة( ُ) ككػػػاف أكؿ مػػػن أحػػػدثها جػػػوىر غػػػبلـ ا١تعػػػٌز أيب ٘تػػػيم معػػػٌد بػػػن مدينػػػة كبػػػَتة : القـــ
إٝتاعيل ا١تلٌقب اب١تنصور بػن أيب القاسػم نػزار ا١تلٌقػب ابلقػائم بػن عبيػد هللا، كقيػل سػعيد 

ـــوم عاصـــمة ك، ا١تلقػػػب اب١تهػػػدم ـــةىـــي الي وأىـــم مـــد ا علـــي  مجهوريـــة مصـــر العربي
وانن كنصػف مليػوف نسػمة. يسػكنها أكثػر مػن ربػع مليػ َِ ا، يبلغ عدد سػكاهناإلطالق
 .مصرسكاف 

، مراصػػػػػػد االطػػػػػػبلع علػػػػػػى أٝتػػػػػػاء األمكنػػػػػػة كالبقػػػػػػاع َُّ/ْانظػػػػػػر: معجػػػػػػم البلػػػػػػداف 
  ، موسوعة كيكيبيداي اٟترة.ََُٔ/ّ

ابلفسطاط من مصر، كقرافة بطػن مػن ا١تعػافر نزلوىػا فسػميت هبػم كىػي اليػـو  :القــــرافة( ِ)
 .مقربة أىل مصر كهبا أبنية جليلة ك٤تاؿ كاسعة

 .ُّٕ/ْانظر: معجم البلداف  

 ( انظر: ا١تصدر السابق.ّ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


ُّ 

 

 )البحرية ابلكتاب )اجلواىر التعريف :الثاين ادلبحث

 :مطالب ستة وفيو
 ا١تطلب األكؿ: ٖتقيق اسم الكتاب، كتوثيق نسبتو إىل ا١تؤلف.

 أ٫تية الكتاب، كمكانتو العلمية.ا١تطلب الثاين:  
 ا١تطلب الثالث: منهج ا١تؤلف ُب النص احملقق. 
 ا١تطلب الرابع: اصطبلحات ا١تؤلف ُب النص احملقق. 
 ا١تطلب ا٠تامس: مصادر ا١تؤلف ُب النص احملقق. 
 ا١تطلب السادس: كصف النسخ ا٠تطية ك٪تاذج منها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ِّ 

 

 :ادلؤلف إىل نسبتو وتوثيق الكتاب، اسم حتقيق :األول ادلطلب

 الكتاب أف يتبُت الصلة ذات كا١تراجع ا١تصادر كإىل ا١تخطوط، نسخ إىل ابلرجوع
 دمحم بن أٛتد ١تؤلفو كأنو "البحر جواىرك "  "البحرية اٞتواىر" :كرد لو اٝتاف

 :يلي فيما ذلك كبياف القمويل،
 ما هللا رٛتو قاؿ حيث نفسو، إىل بنسبتو كتابو مقدمة ُب ا١تؤلف تصريح  -ُ

 .(ُ)البحرية" اٞتواىر "كٝتيتو :نصو

 غزيرة نقوؿ كفيو كثَتة ٣تلدات ُب الفقو ُب الوسيط الصفدم: "كشرح قاؿ  -ِ

 )جواىر كٝتاه ٣تلدات ُب نقولو جرد ٍب احمليط، البحر كٝتاه كمباحث مفيدة،

 البحر(.

 .(ِ)البحر" جواىر ككتاب احمليط، البحر عنو: "صاحب السبكي ابن قاؿ  -ّ

 الرافعي، من الركضة كتلخيص خاصة أحكامو ٠تص األسنوم: "ٍب قاؿ  -ْ

 .(ّ)البحر جواىر :ٝتاه

 ٨تو ُب للغزايل الوسيط بو شرح احمليط البحر الفقو ُب العبادم: "كصنف قاؿ  -ٓ

 البحر جواىر :كٝتاه ٓتطو ٣تلدات ٙتانية ُب اختصره ٍب ٣تلدة، من عشرين

 .(ْ)الوسيط" ُب شرح احمليط

 احمليط، البحر :ٝتاه ٣تلدات ُب الوسيط القمويل خليفة: "شىرىحى  حاجي قاؿ  -ٔ
 .(ٓ)أيدينا" بُت ا١تخطوط كىو البحر جواىر :كٝتاه ٍب ٠تصو 
 احمليط، البحر :كٝتاه فشرحو الشافعية، فقو ُب ابلوسيط الزركلي: "كعٍت قاؿ  -ٕ

 .(ٔ)األزىرية" ُب منو ٣تلدات البحر جواىر :كٝتاه نقولو ٍب جرد

                                 
 .(ُٖ/ٔالواُب ابلوفيات للصفدم )( انظر: ُ)

 .(ُّ-َّ/ٗطبقات الشافعية الكربل للسبكي )( انظر: ِ)

 .(ُٗٔ/ِطبقات الشافعية )( انظر: ّ)

 .( ُْٓ-ُّٓ/ّذيل طبقات الفقهاء الشافعيُت ) ( انظر:ْ)

 .(ََِٖ/ِكشف الظنوف ٟتاجي خليفة )( انظر:  ٓ)

 .(ِِِ/ُاألعبلـ للزركلي )( انظر: ٔ)



ّّ 

 

 أربعُت ٨تو ُب للغزايل الوسيط شرح ُب احمليط كحالة: "البحر عمر قاؿ  -ٖ

 الفقو فركع ُب البحر جواىر :ٝتاه كتاب ُب أحكامو ٍب ٠تص ٣تلدة،

 .(ُ)الشافعي"

  :(ِ)ا١تذىب العقد ُب ا١تلقن ابن قاؿ -ٗ

التدريس  على التقول أىل كتاب معُت صاحب اليمٍت األصبحي ترٚتة ُب
 رٛتو- القمويل الدين ٧تم الشيخ عنو نقل الذم ىو الكتاب كىذا :كالفتول قاؿ

 ُب ْتره.  -اّللَّ 
 :عمر الفارقي بن ٤تيىمَّد الٌدين ٚتاؿ ذكر اليمٍت: عند السكسي قاؿ  -َُ

ا اٍلًفٍقو ُب  كتبا كىألف  اٞتىوىاًىر اٍختىصىرىهي  زكاىر كىكتاب اٍلًكفىايىة ٝتَّاهي  كتاب ًمنػٍهى

ا ٚتع حىاؿ اٟتىيىاة قيد ُب  كىىيوى  اٍلقىميويلٌ  جىوىاًىر من  .(ّ)اٍلميختصر ىىذى
 دمحم بن أٛتد :العباس أبو الدين ٧تم :خليفة" شرحو حاجي قاؿ -ُُ

 ٣تلدات، ٝتاه البحر احمليط، ٍب ٠تصو كٝتاه جواىر البحر. ُب القمويل
ق(، ٕٖٖ) ك٠تص ىذا التلخيص سراج الدين عمر بن دمحم  اليمٍت ا١تتوَب سنة

 .(ْ)كٝتاه جواىر اٞتواىر"
 السيوطي ُب كمن العلماء الذين نسبوا الكتاب إىل القمويل -ُِ

عدـ اشًتاط النية ُب عبادة ال تكوف عادة أك ال تلتبس األشباه حيث قاؿ: "
ك ا١تعرفة ك ا٠توؼ ك الرجاء ك النية ك قراءة القرآف  بغَتىا: كاإلٯتاف ابهلل تعاىل

٬تب ُب القراءة إذا كانت منذكرة لتمييز  نعم هتازة بصور متميهنا ك األذكار أل
 . (ٓ)عن الركايين ك أقره اٞتواىر الفرض من غَته نقلو القمويل ُب

أىنَّوي :كقاؿ أيضا: كىًمن اٍلفيريكًع : مىا قىالىوي اٍلقىاًضي اٟتيسىٍُتي، كىنػىقىلىوي اٍلقىميويلُّ ُب اٞتىوىاًىًر 

                                 
 .(ِٗٗ-ِٖٗ/ُمعجم ا١تؤلفُت لعمر كحالة )( انظر: ُ)

 .(ّٖٖالبن ا١تلقن )ص:العقد ا١تذىب ُب طبقات ٛتلة ا١تذىب ( انظر: ِ)

 .(ُْ-َْطبقات صلحاء اليمن لعبد الوىاب الربيهي السكسي اليمٍت )ص:( انظر: ّ)

 .(ََِٖ/ِكشف الظنوف ٟتاجي خليفة )  ( انظر:ْ)

 .(ُِاألشباه كالنظائر للسيوطي )ص: ( انظر:ٓ)



ّْ 

 

فى فىسىلَّمى  أىنَّوي الصٍُّبحي  ٍبًح ظىاانلىٍو قػىنىتى ُب سينًَّة الصُّ  . قىاؿى اٍلقىاًضي: يػىٍبطيلي ًلشىكًًٌو  كىابى
ة عىلىى الشَّكًٌ  فى  يػىٍقتىًضي ُب النًٌيًَّة، كىإًتٍػيىافي أىفٍػعىاًؿ الصَّبلى اٍلبيٍطبلى

كقد ذكر  .(ُ)
 السيوطي ىذا ُب حوايل عشرة مواضع.

نف شيخ اإلسبلـ زكراي كمن العلماء الذم نسبوا الكتاب إىل ا١تص -ُّ
 كنقلو زايدتو من ىنا إىل كالفصد بقولو األنصارم حيث قاؿ: "كالتصريح

 .(ِ)ُب جواىره" بو كجـز ْتره ُب القمويل
 .البحر"  "جواىر  كتاب غَت احمليط"  "البحر  كتاب أف اإلسبلـ شيخ بُتَّ  فقد

 .ا١تطالب أسٌت كتاب ُب موضعا ْْ حوايل ُب ذلك ذكر كقد
العلماء الذين نسبوا ىذا الكتاب إىل ا١تصنف ا٠تطيب الشربيٍت كمن  -ُْ

كإف تلفت األرض أكال اسًتد أجرة ا١تستقبل ككذا ا١تاضي كما ُب حيث قاؿ: "
 .(ّ)"جواىر القمويل، كإف اقتضى كبلـ ابن ا١تقرم خبلفو

كاحد  قاؿ القمويل ُب اٞتواىر: كاألكىل أف يناما ُب فراشكقاؿ ُب موضع آخر: "
 .(ْ)مل يكن ألحد٫تا عذر ُب االنفراد، سيما إذا عرؼ حرصها على ذلكإذا 
فقد  كمن العلماء الذم نسبوا الكتاب إىل ا١تصنف الرملي حيث قاؿ: " -ُٓ

قاؿ القمويل ُب جواىره: فإف قلنا ال خيار لو أك لو ا٠تيار فلم يفسخ ففي 
 .(ٓ)مضاربتو ابلثمن كجهاف أصحهما ال

نسبوا ىذا الكتاب إىل ا١تصنف رٛتو هللا، كفيما  كغَت ىؤالء كثَت من العلماء
 ذكرانه كفاية إف شاء هللا.

 

 

                                 
 .(ْٕاألشباه كالنظائر للسيوطي )ص: ( انظر:ُ)

 (.ّٖ/ ُالطالب ) أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض ( انظر:ِ)

 (.ْْٖ/ ّمغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ) ( انظر:ّ)

 (.ُْْ/ ْمغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ) ( انظر:ْ)

 (.َِّ/ ْهناية احملتاج إىل شرح ا١تنهاج ) ( انظر:ٓ)



ّٓ 

 

 ادلطلب الثاين: أمهية الكتاب ومكانتو العلمية
يدؿ على األ٫تية العلمية ٢تذا الكتاب اعتماد من جاء بعد ا١تصنف من أىل 

ُب العلم على كتابو كالنقل منو، كقد مر ذكر نقوؿ أىل العلم من ا١تصنفُت منو 
 .(ُ)ا١تطلب السابق

من أىم كتب ا١تذىب الشافعي كأغزرىا علما  "كتاب البحر احمليط"ك  
 .كأكثرىا مسائل

قاؿ الصفدم: "كشرح الوسيط ُب الفقو ُب ٣تلدات كثَتة كفيو نقوؿ غزيرة 
مفيدة، كٝتاه البحر احمليط، ٍب جرد نقولو ُب ٣تلدات كٝتاه جواىر  كمباحث

 .(ِ)البحر"
 .(ّ)امو خاصة كتلخيص الركضة من الرافعي، ٝتاه: جواىر البحركقد ٠تص أحك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(ِّ)ص: ( انظر:ُ)

 .(ُٔ/ٖالواُب ابلوفيات للصفدم ) ( انظر:ِ)

 .(ُٗٔ/ِطبقات الشافعية ) انظر:( ّ)



ّٔ 

 

 :احملقق النص يف ادلؤلف منهج :الثالث ادلطلب

الكتاب إىل كتب كأبواب كفصوؿ على ا١تصنف رٛتو هللا قسم  -ُ
اعتٌت بذكر ك  ايل ُب كتابو الوسيط، فهو شرح لو،حسب ترتيب الغز 

عن األدلة إال القليل اليسَت من األحكاـ كا١تسائل الفقهية ٣تردة 
 مقدمة ُب هللا رٛتو ا١تصنف قاؿ التعليبلت العقلية، ُب بعض ا١تواضع.

 السهل، الدليل إال األدلة ٣تردةعن أحكامان  نصو: "كجعلتو ما الكتاب

 ُب كاالعتماد عليو منو، كالنقل مراجعتو، تسهيل بذلك كقصدت
 كاٟتكم". الفتيا

لشافعي، كقليبل ما يذكر ا٠تبلؼ مع يقتصر على أقواؿ ا١تذىب ا -ِ
 .بقية ا١تذاىب

تابو من أطوؿ الكتب ُب ا١تذىب من حيث االشتماؿ على ك -ّ
سبقو من ا١تصنفُت  جلا١تسائل كالتفريعات، فقد ٚتع ُب كتابو عن 

 .كسيظهر ىذا للقارئ عند القراءة رٛتهم هللا ُب ا١تذىب

عي كالنوكم يذكر القوؿ الراجح ُب ا١تذىب، كيتبع ُب ذلك الراف -ْ
 ُب كتابيهما العزيز شرح الوجيز، كركضة الطالبُت.

كتابو سهل العبارة فليس فيو التعبَتات الدقيقة، كالعبارات الصعبة  -ٓ
 ا١تناؿ، فيسهل على كل من يقرأ فهمو كاألخذ منو.

 األئمة من عنهم ينقل مىن ذكر – هللا رٛتو – ا١تؤلف غفلي رٔتا -ٔ

 الفقهاء"، أك "قيل كذا"."كقاؿ بعض  :مثبل فيقوؿ

 أئمة ذكرىا اليت االعًتاضات كثَتة مواضع ُب ا١تؤلف يورد -ٕ

 .يرجح ٍب عليها كيفندىا كيرد ا١تذىب

 على الكتاب ىذا تصنيف ُب – هللا رٛتو – ا١تؤلف اعتمد  -ٖ

كا١تعاصرين، كأكثر ُب  كا١تتأخرين، ا١تتقدمُت، كتب كتب كثَتة من
 جامعا كتابو فصار لرافعي كالنوكمالنقل من ا١تاكردم كالركايين كا

 كمراحلو. أطواره للمذىب بكل



ّٕ 

 

 ادلطلب الرابع: اصطالحات ادلؤلف يف النص احملقق
ا١تؤلف رٛتو هللا اتبع ا١تصطلحات ا١تعركفة ُب ا١تذىب، سواء ُب ما يتعلق أبئمة 

ا١تذىب، أك أقواؿ ا١تذىب من حيث قائلها، كدرجتها ُب االعتماد كعدمو، كىي 
 منقسمة إىل أقساـ: 

 أوال: مصطلحات خاصة أبئمة ادلذىب وكتبهم. 
من ا١تصطلحات، سواء  ُب كتاب اٞتواىر ٚتلة  –رٛتو هللا  –لقد كضع القمويل 

 لؤلئمة أك مصطلحات علمية، فمن ىذه ا١تصطلحات: كانت
 أبو دمحم" الشيخ قولو "قاؿ  -ُ

عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يقصد بو كالد إماـ اٟترمُت الشيخ أبو دمحم 
لو ك كاف  ،كاف يلقب بركن اإلسبلـ،كالد إماـ اٟترمُت  يوسف بن دمحم اٞتويٍت

 ،كالسلسلة ،الفركؽ :من تصانيفو، ، كغَته من العلـولفقو كاألصوؿا١تعرفة التامة اب
، نقل عنو كلده إماـ اٟترمُت كشرح الرسالة ،ك٥تتصر ا١تختصر ،كالتذكرة ،كالتبصرة

 .ُب هناية ا١تطلب
 "العبادم": ذكر إذا – ِ

 بو عاصم العبادمأدمحم بن أٛتد بن دمحم بن عبد هللا بن عباد ا٢تركم  فإ٪تا يقصد 
 كأدب القضاء ،كا٢تادم ،كا١تبسوط ،كزايدات الزايدات ،الزايداتاحب: ص
 ":البغومكإذا قاؿ "قاؿ  – ّ

 فإ٪تا يقصد بو اٟتسُت بن مسعود بن دمحم العبلمة ٤تيي السنة أبو دمحم البغوم
 كيعرؼ اببن الفراء اترة كابلفراء أخرل.

 كإذا قاؿ "قاؿ عز الدين أك العز": – ْ
 كتاب )الغاية ُب  العلماء عز الدين بن عبد السبلـ ُب فا١تقصود بو سلطاف

 اختصار الكفاية( كال يعرؼ لو ُب الفقو غَته، غَت كتب القواعد الفقهية.
 كإذا قاؿ: "قاؿ الركايين": – ٓ

 فيقصد ما قالو ُب كتابو "ْتر ا١تذىب".
 كإذا قاؿ "قاؿ ا١تاكردم": – ٔ



ّٖ 

 

 فيقصد ما قالو ُب كتابو "اٟتا كم".
 ا قاؿ "قاؿ الرافعي":كإذ – ٕ

 كتابو شرح الوجيز، إال إذا نص على خبلفو.  فيقصد ما قالو ُب
 كإذا قاؿ "قاؿ النوكم": – ٖ

 فيقصد ما قالو ُب كتابو "ركضة الطالبُت"، إال إذا نص على خبلفو.
 كإذا قاؿ "قاؿ القاضي": – ٗ

 فهو القاضي حسُت، كيقصد ما قالو ُب كتابو "الفتاكل".
 اؿ "قاؿ اإلماـ":كإذا ق – َُ

 اية ا١تطلب". فهو اٞتويٍت ُب كتابو "
 كإذا قاؿ "قاؿ ُب الكاُب": – ُُ
 كتاب الكاُب أليب عبد هللا الزبَتم: الزبَت بن أٛتد بن سليماف بن عبد هللا  فهو
 عاصم بن ا١تنذر بن الزبَت بن العواـ األسدم، أبو عبد هللا الزبَتم البصرم بن

 أئمة الشافعية. أحد
 كإذا قاؿ "قاؿ صاحب الذخائر": – ُِ
 رسوُب االصل، ا١تصرم ا١تسكن٣تلي بن ٚتيع بن ٧تا، القرشي ا١تخزكمي األ فهو

 كىو كتاب كثَت الفركع كالغرائب إال أف ترتيبو غَت معهود، متعب ١تن يريد كالوفاة،
 ا١تسائل منو، كفيو أيضا أكىاـ. استخراج

 كإذا قاؿ "قاؿ الغزايل": – ُّ
 ما قالو ُب كتاب "الوسيط"، إال إذا نص على خبلفو. فهو
 كإذا قاؿ "قاؿ صاحب التقريب": – ُْ
 أبو اٟتسن القاسم بن القفاؿ الشاشي الكبَت. فهو
 اإلفصاح": كإذا قاؿ "قاؿ ُب – ُٓ
 كتاب للحسن كقيل اٟتسُت بن القاسم أبو علي الطربم.  فهو
 كإذا قاؿ "قاؿ القفاؿ": – ُٔ
 القفاؿ الشاشي ُب كتابو: العمدة ُب فركع الشافعية، كىو ما زاؿ ٥تطوطا. فهو



ّٗ 

 

 إذا ذكر لفظ "اٞتمهور": –ُٕ
 يقصد بو ٚتهور علماء ا١تذىب الشافعي فقط. فإ٪تا
 ذلك: قولو عند ذكر إحداث اٞتناح: "يرفعو إىل حيث ال ٯتنع مركر الفارس من
 ح، كا١تتويل إىل ابن خَتافمنصوب الرمح، كنسبو ا١تاكردم إىل ابن شري ٖتتو

 اٞتمهور". كضعفو
 إذا قاؿ "قاؿ ُب التتمة": – ُٖ

 ، ككذلك إذا قاؿ "قاؿ ا١تتويل" فيقصد-رٛتو هللا  –بو اإلماـ ا١تتويل  فا١تقصود
 ُب التتمة". قالو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َْ 

 

 اثنيا ادلصطلحات اللفظية
ا١تصنف رٛتو هللا  اتبع غَته من ا١تصنفُت كمشى ُب استخداـ ا١تصطلحات 

اللفظية على ما ىو ا١تتعارؼ ُب ا١تذىب الشافعي، كمن ا١تصطلحات اليت ذكرىا 
 ا١تصنف رٛتو هللا ُب كتابو كالتايل: 

ىو اٟتكم األقول شبهان ابلعلة بُت ا١تقيس كا١تقيس عليو، كيستعمل  األشبو: -ُ
ما يكوف للمسألة حكماف قياسياف تكوف العلة ُب أحد٫تا ىذا اللفظ حين

 .(ُ)أقول شبهان ابألصل كىو ما يسمى بقياس الشبو

: ىو الذم يدؿ على كوف ا٠تبلؼ كجهان ألصحاب الشافعي األصح -ِ
يستخرجونو من قواعد اإلماـ كنصوصو، ك٬تتهدكف ُب بعضها، كأف ىذا ىو 

لقوة ا٠تبلؼ بقوة دليل الراجح، كأف مقابلو مرجوح كإف كاف صحيحان 
 .(ِ)ا١تقابل

ٚتع صاحب كىو ا١تبلـز كا١ترافق كىم ُب األصل  أصحاب ادلذىب: -ّ
أصحاب الشافعي ٍب توسع فيو فيصرؼ على كل أعبلـ ا١تذىب، كفقهائهم 

 .(ّ)كلو بعدكا زماانن كمكاانن 

: يقصد بو أصحاب الشافعي اآلخذكف عنو ابلواسطة أصحاب الوجوه -ْ
تنباط كاألحكاـ من نصوصو، كتوجيهها، كالتفريع عليها الذين اشتهركا ابس

مثل: أٛتد بن سيار، كأبو الطيب بن سلمة، كأبو عبد هللا الزبَتم، كأبو 
 .(ْ)سعيد اإلصطخرم، كغَتىم

يراد هبذا االصطبلح الداللة على قوة ا٠تبلؼ ُب أقواؿ الشافعي،  األظهر: -ٓ
 .(ٓ)فاألظهر مشهور بظهور مقابلو

                                 
 .ِْٕانظر: مصطلحات ا١تذاىب الفقهية ص( ُ)

 .ٓٔٔ، االبتهاج ُب بياف مصطلحات ا١تنهاج صّٔ/ُانظر: مغٍت احملتاج ( ِ)

 .ُِٕ/ُ، كمقدمة هناية ا١تطلب ُْٕ/ّانظر: هتذيب األٝتاء كاللغات ( ّ)

 .ُٕٔانظر: االبتهاج ُب بياف اصطبلح ا١تنهاج ص( ْ)

 .ُٕٗ، ا٠تزائن السنية صّٔ/ُانظر: مغٍت احملتاج ( ٓ)



ُْ 

 

ح البصريُت كالبغدايُت يستعملو بعض الفقهاء من : مصطلالبصريني -ٔ
الشافعية كىو ال ٮترج عن اصطبلح طريفة العراقيُت كإ٪تا ىو خبلؼ فيما 

 .(ُ)بُت العراقيُت

ٔتعٌت الرزانة كالزايدة، كا١تيبلف كمنو رجحاف الكميزاف. كاصطبلحان:  الًتجيح: -ٕ
عارضهما ٔتا عبارة عن اقًتاف أحد الصاٟتُت للداللة على ا١تطلوب مع ت

 .(ِ)يوجب العمل بو كإ٫تاؿ اآلخر

ىو ما قالو اإلماـ الشافعي الذم قالو بعد إقامتو ُب مصر، سواء   اجلديد: -ٖ
كانت تصنيفان، أك إفتاءن. كأشهر ركاة اٞتديد: البويطي كا١تزين كالربيع ا١ترادم 

 .(ّ)كغَتىم

ريقة خاصة : ا١تراد بو أف ٚتاعة من رؤكس ا١تذىب سلكوا ٢تم طاخلراسانيني -ٗ
ُب تدكين الفركع، اشتهرت طريقتهم بذلك نسبة إىل ا١تنطقة )خراساف( أك 
مكاف تعلمهم كمن رؤكس ىذه الطريقة أبو بكر ا١تركزم ككالد إماـ اٟترمُت 

 .(ْ)اٞتويٍت كإماـ اٟترمُت نفسو كغَتىم

يراد هبذا االصطبلح كوف ا٠تبلؼ كجهان ألصحاب الشافعي  الصحيح: -َُ
اإلماـ، كأف ا٠تبلؼ غَت قوم لعدـ دليل ا١تقابل، كأف مستخرج من كبلـ 

ا١تقابل ضعيف كفاسد لضعف مدركو، كإ٪تا العمل ابلصحيح. قاؿ الرملي: 
 .(ٓ)كالصحيح أقول من األصح

يقصد هبا اختبلؼ األصحاب ُب حكاية ا١تذىب كأف ٭تكي  الطرق: -ُُ
ا٠تراسانيُت بعضهم ُب ا١تسألة قولُت، أك كجهُت، كالطرؽ ثبلثة: طريقة 

                                 
 . َُٓمقدمة هناية ا١تطلب ص( ُ)

 .ُِٗ/ْ، كاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ُّٕانظر: ٥تتار الصحاب ص( ِ)

 .َُٖ، ا٠تزائن السنية صَٖٔانظر: االبتهاج ص( ّ)

 .ّْٕا١تدخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي ص( ْ)

 .ُُٖالسنية ص ، ا٠تزاينٕٓٔانظر: االبتهاج ص( ٓ)



ِْ 

 

 .(ُ)كيقاؿ ٢تم ا١تراكزة، كطريقة العراقيُت، كالثالث اٞتمع بُت الطريقتُت

: كىي طريقة سلكها ٣تموعة من أصحاب ا١تذىب ُب طريقة العراقيني -ُِ
تدكين الفركع ُب ا١تذىب، كاشتهرت طريقتهم بذلك كٝتيت هبذا ا١تسمى؛ 

عراقػ أك لكوف إما لكوف ىؤالء األصحاب تعلموا الفركع كا١تسائل ُب ال
بعضهم من نفس البلد. كمن أصحاب ىذه الطريقة بل كعلى رأسهم أبو 

 .(ِ)حامد اإلسفراييٍت كأبو الطيب الطربم كا١تاكردم

 .(ّ)ىو من ْتث القائل ال انقل لو الظاىر: -ُّ

ىو مصطلح لعلماء ا١تذىب الشافعي يقصدكف بو عند ما يكوف  فيو نظر: -ُْ
 .(ْ) القائم٢تم رأم آخر حيث يركف فساد ا١تعٌت

ىو قوؿ الشافعي ببغداد أك بعد خركجو منها كقبل إقامتو ُب  القول القدمي: -ُٓ
 .(ٓ)مصر كىو ما أفىت بو قوالن أك تصنيفا

ىو أف يكوف نصُت ٥تتلفُت ُب صورتُت متشابتهتُت، كمل  القول ادلخرج: -ُٔ
يظهر بينهما ما يصلح فارقان فيخرج األصحاب من كل صورة قوالن إىل 

 . (ٔ)قولوف فيهما قوالف ابلنقل، كالتخريجا١تخرج في

ىم أصحاب األكجو غالبان الذين كاف بعد ا١تائة الرابعة  ادلتأخرون: -ُٕ
 .(ٕ)ا٢تجرية

: داللة ىذا االصطبلح: أف ا٠تبلؼ بُت أصحاب الشافعي ُب ادلذىب -ُٖ
حكاية ا١تذىب من قولُت أك كجهُت أك طرؽ كأف ا١تذىب الراجح كا١تفىت 

                                 
 .ٕٔٔ، االبتهاج صّٕ/ُانظر: مغٍت احملتاج ( ُ)

 .ّْْا١تدخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي ص( ِ)

 .ُْٖانظر: ا٠تزائن السنية ص( ّ)

 .ُِٔ، مصطلحات ا١تذاىب الفقهية صُٖٔانظر: ا٠تزائن السنية ص( ْ)

 .ُٕٗانظر: ا٠تزائن السنية ص( ٓ)

 .َُّ/ُانظر: سلم ا١تتعلم احملتاج ( ٔ)

 .ُْٖانظر: ا٠تزائن السنية ص( ٕ)



ّْ 

 

 .(ُ)ال يعمل بوبو كمقابلو مرجوح 

كيقاؿ ا٠تراسانيوف كطريقة ا٠تراسانيُت أيضان كىم ٚتاعة من أفذاذ  ادلراوزة: -ُٗ
علماء الشافعية سلكوا ٢تم طريقة خاصة ُب تدكين ا١تذىب كٝتوا بذلك ألف 
شيخهم كمعظم أتباعهم مراكزة كىي نسبة إىل مرك كىي مدينة كبَتة مشهورة 

 .(ِ)ٓتراساف

من أقواؿ اإلماـ الشافعي، كأف مقابلو مرجوح  يقصد بو الراجح ادلشهور: -َِ
 .(ّ)خفي غريب غَت مشهور فهو ضعيف لضعف مدركو

 .(ْ)ىو نص اإلماـ الشافعي النص: -ُِ

ىو ما كاف ألصحاب ا١تذىب ٮترجونو على أصوؿ اإلماـ،  الوجو: -ِِ
 .(ٓ)كيستنبطونو من قواعده، ك٬تتهدكف ُب بعضها كإف مل أيخذكه من أصلو

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                 
 .ُِٖ، ا٠تزائن السنية ٕٔٔانظر: االبتهاج ص( ُ)

 .ِٕٔانظر: االبتهاج ص( ِ)

 .ُٕٗ، ا٠تزائن السنية صّٓ/ُانظر: مغٍت احملتاج ( ّ)

 .ُِٓ/ُ، سلم ا١تتعلم ٖٕٔانظر: االبتهاج ص( ْ)

 .ُّٗ/ُع ، اجملمو ُٕٔانظر: االبتهاج ُب بياف اصطبلح ا١تنهاج ص( ٓ)



ْْ 

 

 اخلامس: مصادر ادلؤلف يف النص احملققدلطلب ا
على مصادر كثَتة، كمنها ما كتابو )اٞتواىر البحرية( عتمد القمويل ُب  ا

منها ما نقل عنو ابلنص، كمنها ما  نقل عنو كثَتا، كمنها ما نقل عنو مرة أك مرتُت
نقل عنو اب١تعٌت، كىو ُب بعض األحياف يذكر اسم ا١تؤلف كال يذكر اسم الكتاب  

 .كقولو قاؿ: الشافعي، ا١تزين، البغوم، النوكم، الرافعي، الغزايل، كىكذا
 ُب بعض األحياف يتعرض للكتاب، كال يذكر ا١تؤلف، كمن ذلك قولو:و

ُب األـ، ُب ا١تختصر، ُب اإلمبلء، ُب التتمة، ُب البسيط، ُب الوجيز، ُب 
 اجملموع، كىكذا.

 كمن ذلك قولو:كُب بعض األحياف يتعرض للمؤلف كللكتاب،  
الشافعي ُب األـ، الشافعي ُب ا١تختصر، ا١تزين ُب ا١تختصر، البغوم ُب 

 الفتاكل، 
 كىكذا.
ض ادلصادر اليت نص على ذكرىا يف تكملتو مرتبة حسب عوسأذكر ب

 روف اذلاائية:احل
 كىو مطبوع.، لئلماـ الشافعي رٛتو هللاكتاب األم  -1

اٟتسن علي بن أيب علٌي بن ٤تمَّد بن  يبألاإلحكام يف أصول األحكام،  -2
 اآلمدم، مطبوع. سامل التغليب

 .(ُ)ىػ، مطبوعٖٓٓت العمراين سامل بن ٭تِت ا٠تَت أليب ،البيان -3

 .(ِ)ىػْٖٕت ا١تتويل مأموفن ب عبدالرٛتن يدعس أليب ،اإلابنة تمةت -4

 .(ّ)ىػَْٔييٍت ت ا، للشيخ أيب حامد أٛتد بن دمحم اإلسفر لتعليقةا -5

                                 
 ( مطبوع ُب ا١تملكة العربية السعودية بدار ا١تنهاج ّتدة.  ُ)

، ٤تفوظ ُِٖ/ِاٟتدكد، انظر: هتذيب األٝتاء كاللغات  ابب إىل كاتبو (  ٥تطوط،كتبوِ)
 القرل، كحقق هبا. أـ ّتامعة الًتاث ٔتعهد صورة منو

ٚتػاىَتىم مػع ٚتاعػات مػن ( قاؿ النواكم: ))كاعلم أف مػدار كتػب أصػحابنا العػراقيُت أك ّ)
ا٠تراسػػػانيُت علػػػى تعليػػػق الشػػػيخ أيب حامػػػد كىػػػو ُب ٨تػػػو ٜتسػػػُت ٣تلػػػدا ٚتػػػع فيػػػو مػػػن 



ْٓ 

 

ىػ، ِْٔت ا١تركزم أٛتد بن دمحم بن اٟتسُت للقاضي لتعليقة،ا -6
 مطبوع.

للقاضي أيب الطيب طاىر بن عبدهللا بن طاىر  ،الكربى التعليقة -7
 ق.َْٓالطربم الشافعي،ت

ىػ، ُٔٓت البغوم مسعود بن اٟتسُت دمحم أيب لئلماـ التهذيب،     -ٖ
 مطبوع.

ىػ، َّٕأليب منصور دمحم بن أٛتد األزىرم  ت ذيب اللغة،هت    -ٗ
 مطبوع.

 يوسف الشَتازم بن علي بن إبراىيم إسحاؽ أيب لئلماـ لتنبيو،ا -َُ
 ىػ، مطبوع. ْٕٔت

للشيخ أيب علي اٟتسُت بن عبد هللا  (1)التعليقة ادلسماة ابجلامع -ُُ
 ق، ٥تطوط.ِٓٓالبندنيجي، ت 

ىػ، َْٓا١تاكردم ت دمحم بن علي اٟتسن أيب لئلماـ الكبري، احلاوي -ُِ
 مطبوع.

ا١تاكردم  دمحم بن علي اٟتسن أيب لئلماـ األحكام السلطانية -13
 ىػ، مطبوعَْٓت

 الركايين احملاسن القاضي عبد الواحد بن إٝتاعيل يبألحبر ادلذىب،  -ُْ

                                 

 
النفائس ما مل يشارؾ ُب ٣تموعو من كثرة ا١تسائل كالفركع كذكر مذاىب العلماء كبسط 

 .أدلتها كاٞتواب عنها كعنو انتشر فقو طريقة أصحابنا العراقيُت((
 .ْٔٗ/ِلغات هتذيب األٝتاء كالانظر: 

ىذه التعليقة علقها ا١تؤلف عن شيخو الشيخ أيب حامد اإلسفراييٍت، كتقع ُب أربع  ( ُ)
٣تلدات قاؿ النوكم: "كتابو اٞتامع قل ُب كتب األصحاب مثلو كىو مستوعب 

 األقساـ ٤تذكؼ األدلة
 (.َِٕ/ُ)انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 



ْٔ 

 

 ق، مطبوع.َِٓت 

ا١تعركؼ اببن أيب  براىيم بن عبد هللا بن عبد ا١تنعمإل أدب القضاء -ُٓ
 ق(، كىو مطبوع.ِْٔالدـ توُب سنة: )

توُب سنة:   مٛتد بن أىب أٛتد بن القاص الطرب ألأدب القاضي   -ُٔ
 ق(، كىو مطبوع.ّّٓ)

 ت حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أٛتد الطوسي الغزايلأليب  الوسيط -ُٕ
 ق(.َٓٓ)

 ت الغزايلحامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أٛتد الطوسي أليب البسيط  -ُٖ
 ق(.َٓٓ)

 ت حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أٛتد الطوسي الغزايلأليب الوجي   -ُٗ
 ق(.َٓٓ)

 ت حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أٛتد الطوسي الغزايلأليب ادلستصفى  -َِ
 ق(.َٓٓ)

لقاضي ضياء الدين أبو عمرك عثماف ، لاالستقصاء يف شرح ادلهذب -ُِ
 ق(.َِٔ)، توُب سنة: بن عيسى بن درابس ا١تصرم

مد بن أٛتد بن أيب يوسف حمل اإلشراف على غوامض احلكومات -22
ق(، حقق ُب جامعة أـ القرل ُب رسالة ََٓتوُب ُب حدكد ) ا٢تركم

 .الدكتوراه

أليب نصر شريح بن عبد الكرًن ابن أخت القاضي  روضة احلكام -ِّ
 ، حقق ُب جامعة أـ القرل.الركايين

ا١تخزكمي  ٚتيع بن ٣تلي أيب ا١تعايل، الدين، لبهاء لذخائر،ا -ِْ
 .(ُ)ىػَٓٓت

                                 
 أف ترتيبػػو غػػَت معهػود متعػػب ١تػػن يريػػد اسػػتخراج ا١تسػػائل ( كىػو كثػػَت الفػػركع كالغرائػػب إالُ)

 منو كفيو أيضا أكىاـ كقاؿ األذرعي إنو كثَت الوىم. 
 .ِِّ/ُانظر: طبقات ابن قاضى شهبة



ْٕ 

 

عبدالواحد  بن دمحم بن عبدالسيد لئلماـ الشافعية، فروع يف الشامل -ِٓ
 .(ُ)ىػْٕٕبن الصباغت

إلبراىيم بن عبد هللا ا٢تمداين اٟتموم  شرح مشكل الوسيط، -ِٔ
 ىػ.ِْٔت

 .(ِ)ىػْٖٗت الطربم علي بن اٟتسُت عبدهللا أليب العدة، -ِٕ

 .بن أٛتد بن عبد هللا ا١تركزمىو عبد هللا ك فتاوى القفال  -ِٖ

اٟتسُت بن دمحم بن أٛتد، أبو علي، القاضي كىو  فتاوى القاضي احلسني، -ِٗ
 .ا١تركزم

لعثماف بن عبد الرٛتن الشهرزكرم ا١تعركؼ فتاوى ابن الصالح،  -َّ
 ق، مطبوع.ّْٔاببن الصبلح ت 

 ق ٥تطوط.ُّٕأليب عبد هللا أٛتد بن سليماف الزبَتم ت (3)الكايف -ُّ

أبو اٟتسن أٛتد بن دمحم بن أٛتد الضيب  الفقو الشافعي، اللباب يف -ِّ
 ىػ، مطبوع.ُْٓا١تعركؼ اببن احملاملي ت

 دمحم الرافعي بن عبدالكرًن القاسم أيب لئلماـ ،الع ي  شرح الوجي  -ّّ
 ىػ، مطبوع.ِّٔت

ىػ، ِّٔت دمحم الرافعي بن عبدالكرًن القاسم أيب لئلماـ احملرر -ّْ
 مطبوع.

                                 
كىو من أجود كتب الشافعية كأصحها نقبل، كأثبتها أدلة. انظر: كفيات األعياف  (ُ)

ُب معهد ا١تخطوطات ، ٥تطوط توجد منو نسخة ُٔ/ِ، ككشف الظنوف ِٖٓ/ِ
 فقو شافعي، كقد حقق بعض أجزائو ُب اٞتامعة اإلسبلمية. ٕالعربية ابلقاىرة، رقم 

 يقع ُب ٜتسة أجزاء ضخمة، قليلة الوجود، كىو شرح على اإلابنة. (ِ)
 .   ِْٔ/ُنظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبةا

١تذىب، ٥تتصر ٨تو التنبيو كترتيبو قاؿ النوكم: "صىنَّف كيتبنا كثَتة منها الكاَب َب ا  (ّ)
 غريب" عجيب 

 . (ِٔٓ/ِكاللغات ) ذيب األٝتاءهت :انظر



ْٖ 

 

لعز الدين بن الغاية يف اختصار النهاية ) اية ادلطلب للاويين(،  -ّٓ
 ق، كىو مطبوع.َٔٔعبد السبلـ السلمي ت 

حملمود بن دمحم بن العباس بن أرسبلف أبو دمحم العباسي مظهر  الكايف، -ّٔ
 .(ُ)ىػ ٖٔٓالدين ا٠توارزمي ت

النوكم  شرؼ بن الدين ٤تيي زكراي أيب لئلماـ ،ادلهذب شرح اجملموع -ّٕ
 ىػ، مطبوع.ٕٔٔت

لئلماـ أيب اٟتسن علي بن اٟتسن ادلرشد شرح سلتصر ادل ين  -ّٖ
 اٞتورم.

النوكم  شرؼ بن الدين ٤تيي زكراي أيب لئلماـروضة الطالبني  -ّٗ
 ىػ، مطبوع.ٕٔٔت

أليب بكر دمحم بن أٛتد بن اٟتسُت  (ِ)العمدة يف فروع الشافعية -َْ
 ق، ٥تطوط.َٕٓالشاشي القفاؿ الفارقي ت 

البويطي  ٭تِت بن يوسف يعقوب أيب لئلماـ البويطي، سلتصر -ُْ
 .(ّ)ىػُِّت

ىػ، ِْٔا١تزين ت ٭تِت بن إٝتاعيل إبراىيم أيب لئلماـ ،سلتصرادل ين -ِْ
 مطبوع.

                                 
يقع ُب أربعة أجزاء كبار، كىو عار من االستدالؿ كا٠تبلؼ، على طريقة شيخو البغوم  (ُ)

 . 
 .ّّّ/ِ، ككشف الظنوف ُّٓ/ُانظر: طبقات ابن قاضى شهبة

كىو من أجود كتب الشافعية، كأصحها قاؿ حاجي خليفة: " قاؿ ابن خلكاف:  (ِ)
(، كىو ٥تطوط توجد نسخة مصورة ُب معهد َُِٓ/ِنقبل". انظر: كشف الظنوف)

شافعي غَت مفهرس( كقد حقق بعض أجزائو ُب  ٕا١تخطوطات العربية ابلقاىرة رقم ) 
 اٞتامعة اإلسبلمية.

ن انصر السبلٯتة الطالب أٯتن ب وكتاب ٥تتصر دكف فيو أقواؿ الشافعي كمذىبو. حقق (ّ)
 ىػ.ُُّْعاـ  .ا١تنورة ابٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينةمن دكلة فلسطُت، 

 



ْٗ 

 

 بن علي بن إبراىيم إسحاؽ أيب لئلماـ الشافعي، الفقو يف دلهّذبا -ّْ
 ىػ، مطبوع. ْٕٔت يوسف الشَتازم

اٞتويٍت  ا١تلك عبد بن دمحم أيب لئلماـ ،ادلذىب دراية يف ادلطلب  اية -ْْ
 ىػ، مطبوع.ْٖٕت

ق، َُٕأليب العباس أٛتد بن دمحم بن الرفعة ت كفاية النبيو  -ْٓ
 مطبوع.

ق، َُٕأليب العباس أٛتد بن دمحم بن الرفعة ت ادلطلب العايل  -ْٔ
 ٥تطوط حقق ُب اٞتامعة اإلسبلمية.

ق( َْْحملمود بن حسن أيب حاًب القزكيٍت ت ) احليل الشرعية -ْٕ
 .مطبوع، طبعو دار ا١تَتاث النبوم

بكر أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛتد ا٠تطيب أليب الفقيو وادلتفقو  -ْٖ
 ق(، مطبوع.ّْٔت ) البغدادم،

ابن دمحم،  القاسم عبد الواحد بن اٟتسُت  أليبأدب ادلفيت وادلستفيت  -ْٗ
 ٥تطوط.، ق(ّٖٔت ) القاضي الصيمرم،

منصور بن دمحم بن عبد اٞتبار أليب ا١تظفر قواطع األدلة يف األصول  -َٓ
 ق(، مطبوع.ْٖٗالسمعاين، ت ) بن أٛتد

ت أٛتد بن علي بن دمحم بن برىاف  الفتح أليبكتاب األوسط   -ُٓ
(ُٖٓ.) 
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 وصف النسخ ادلوجودة ذلذا الكتاب:
ادلكتبة وىي نسخة أوال: وصف النسخة اخلطية الفريدة ادلختارة للتحقيق، 

 ، وعنها نسخة مصورة يف مرك  ادللك فيصل.الوطنية، ابريس، فرنسا
بعد االطبلع كا١تقارنة تبُت أف ىذه النسخة ىي ُب الواقع تكملة لنسخة ا١تكتبة 

 األزىرية.
 (.َُِٔرقم حفظها: ) -ُ
 (، كفيو اٞتزء ا٠تامس كالسادس.ُعدد اجمللدات: ) -ِ
 (.ّْٕعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٗعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٖإىل  ُٓعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع ا٠تط: نسخ مشرقي. -ٔ
 جودة ا٠تط: مقركء متوسط الوضوح. -ٕ
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -ٖ
اتريخ النسخ: يـو األحد الثالث كالعشرين من شهر ربيع األكؿ سنة  -ٗ

 ىػ.ّٖٔ

 كالفرعية ابألٛتر، كابقي النص ابألسود.لوف ا١تداد: العناكين الرئيسية  -ٗ
 كىي النسخة الفريدة اليت اعتمدت عليها ُب التحقيقز

 اثنيا: وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب: 
 .(1)تنبيو : ال يوجد القسم اخلاص يب يف ىذه النسخ

 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، اسطنبول، تركيا. -1
 (.َِٕرقم حفظها: ) -ُ
( ٣تلدا، كمفقود منها ُِ(، كأصل ا١تخطوط يقع ُب )ٗات: )عدد اجمللد -ِ

 اجمللد: الثاين، كا٠تامس، كاٟتادم عشر إال أهنا موجودة ُب النسخ األخرل.

                                 
 ِِٓ-ِِْ/ّفهرس آؿ البيت  (ُ)



ُٓ 

 

 (.ََِِعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٓعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٓإىل  َُعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع ا٠تط: نسخ مشرقي. -ٔ
  سعود اٟتكرم.اسم الناسخ: ..... ابن م -ٕ
 ىػ(.ََٖاتريخ النسخ: ) -ٖ
 لوف ا١تداد: العناكين الرئيسية كالفرعية ابألٛتر، كابقي النص ابألسود.  -ٗ
 نسخة ادلكتبة األزىرية، القاىرة، مصر. -2
 (.ُِّْٔ/ُِّْٓرقم حفظها: ) -ُ
(، كىي: الثاين، كالثالث مقسم على جزئُت، كالرابع، ٓعدد اجمللدات: ) -ِ

 كا٠تامس.
 (.ٖٓٔعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٗعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٖإىل  ُٓعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع ا٠تط: نسخ مشرقي. -ٔ
 جودة ا٠تط: مقركء متوسط الوضوح. -ٕ
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -ٖ
 ىػ(.ّٖٔاتريخ النسخ: ) -ٗ

 ٛتر، كابقي النص ابألسود.لوف ا١تداد: العناكين الرئيسية كالفرعية ابأل -َُ
 نسخة دار الكتب، القاىرة، مصر. -3
 (.ِِٔ/ْٖ/ٕٗ/ْرقم حفظها: ) -ُ
(، كىي اٞتزء: األكؿ، الرابع، ا٠تامس، كجزآف غَت ٓعدد اجمللدات: ) -ِ

، كاتضح بعد التحرم كالبحث أف ُّٗكُّٕمرقمُت، كىناؾ جزآف آخراف برقم 
 اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل.أحد٫تا شرح للوسيط ١تؤلف آخر كاٞتزء 

 (.َِٗعدد اللوحات: ) -ّ



ِٓ 

 

 (.ِٓعدد األسطر: ) -ْ
 (.َِ-ُٓعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع ا٠تط: )نسخ مشرقي معتاد(. -ٔ
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف ا١تتطيب. -ٕ
 اتريخ النسخ: غَت معركؼ. -ٖ
 لوف ا١تداد: أسود.-ٗ

بعد االطبلع كا١تقارنة تبُت أف مانية، إسطنبول، تركيا، نسخة ادلكتبة السلي -4
 ىذه النسخة ىي ُب الواقع اٞتزء الثاين ا١تفقود من نسخة متحف طوبقبوسرام.

 (.ُٔٓرقم حفظها: ) -
 (، كىو اٞتزء الثاين.ُعدد اجمللدات: ) -ِ
 (.ِّٖعدد اللوحات: ) -ّ
 (.ِٓعدد األسطر: ) -ْ
 (.ُٓإىل  َُعدد الكلمات ُب السطر: ) -ٓ
 نوع ا٠تط: نسخ مشرقي. -ٔ
 جودة ا٠تط: مقركء كاضح كٚتيل -ٕ
 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود اٟتكرم. -ٖ
 ق(.ََٖاتريخ النسخ: ) -ٗ

 لوف ا١تداد: العناكين الرئيسية كالفرعية ابألٛتر، كابقي النص ابألسود. -َُ
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 -ادللحق-
 مناذج من ادلخطوط. - أ

 

 

 
 

 اللوحة األوىل من ادلخطوط 
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 اللوحة األوىل من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من النص احملقق
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 اللوحة األخرية من ادلخطوط 
 

 النص احملقق :القسم الثاين
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 كتاب القضاء 
 كىو ُب الشرع: فصل ا٠تصومة ْتكم هللا تعاىل فيها ٔتقتضى اجتهاد اٟتاكم

 .كفيو أربعة أبواب، (ٓ( )ْ)، كاإلٚتاع(ّ)، كالسنة(ِ)مشركع ابلكتابكىو ، (ُ)

                                 
َب القرآف كاللغة أيتى على ، كقضى: إحكاـ الشىء كإمضاؤه كالفراغ منو القضاء لغة:(ُ) 

كجوه تتقارب معانيها، كمرجحها كلها إىل انقطاع الشِتء ك٘تامو، كالفراغ منو، منها: قولو 
، أراد: قطعهن كأحكم خلقهن كفرغ منهن، (ُِ)فصلت:  َّ ىل مل خل ٱُّٱتعاىل: 

ٔتعٌت الفصل كاٟتكم ، يقاؿ قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم ، كأصلو " كأيٌب ٔتعٌت 
قلبت ٫تزة ، كاٞتمع أقضية ، فقضام" ألنو من قضيت إال أف الياء جاءت بعد األلف 

/ ٔ) للجوىرم الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية انظر: .كىذا ا١تعٌت ىو ا١تراد ىنا
، اتج العركس (ّّٕ/ ِاظ ا١تهذب )النظم ا١تستعذب ُب تفسَت غريب ألف، (ِّْٔ

  (.َّ/ُٗللزبيدم )
/ َُالنجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج )كانظر:  -رٛتو هللا-كاصطبلحا عرفو ا١تصنف 

مغٍت ، (َُُ/ َُٖتفة احملتاج ُب شرح ا١تنهاج كحواشي الشركاين كالعبادم ) ،(ُّْ
 .(ِٕٓ/ ٔاحملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج )

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ: قولو تعاىلكمنو  (ِ)

ا١تائدة:  َّ حس جس  مخ جخ مح جح ٱُّٱ:، كقولو تعاىل ِٔص:  َّ  ٰهمه جه هن من
 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ٱُّٱٱٱٱ، كقولو تعاىل:ٱ ْٗ

 .ٓٔالنساء:  َّ جف مغ جغ مع جع مظ
كإذا حكم فاجتهد  إذا حكم اٟتاكم فاجتهد فأصاب فلو أجراف ،"كمنو قولو ملسو هيلع هللا ىلص : (ّ) 

( كتاب االعتصاـ ابلكتاب ِّٕٓأخرجو البخارم ُب صحيحو برقم ) ".فأخطأ فلو أجر
 ( كتاب األقضية .ُُٕٔكالسنة ، كمسلم ُب صحيحو برقم )

اإلٚتاع لغة: االتفاؽ، كالعـز على الشيء كالتصميم عليو، كُب االصطبلح: اتفاؽ ( ْ)
م بعد كفاتو على أمر من أمور الدين، ُب عصر من ٣تتهدم أمة دمحم صلَّى هللا عليو كسلَّ 

(، البحر احمليط ِْٗ/ِ(، ا١تستصفى)َُٕاألعصار. انظر: القاموس احمليط )ص
(.ِِٔ/ُ(، اإلحكاـ لآلمدم )ّْٔ/ْ)

 للعمراين البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي، (ّ/ ُٔ) للماكردم انظر: اٟتاكم الكبَت (ٓ)
 (.ِّٕ/ْ) مغٍت احملتاج، (ٖ/ ُّ)
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  الباب األول: يف التولية والع ل
 وفيو فصول
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 األول: يف حكم القضاء، وفيو مسائل:

كأفضل القرابت، كىو يلي اإلمامة  القضاء من أىم فركض الكفاايت األوىل:
  .(ُ)ُب الفضل كالتويل عليو

، كرد إبطبلقو؛ فإف أريد بو ُب حق بعض الناس أك (ِ)كفيو كجو أنو مكركه
 ُب بعض األحواؿ صح.

كل منهما قطرا   ، فإف كجد اثنُت كيل(ّ)ك٬تب على اإلماـ تولية قاض يقـو بو
ك أقرع، كالقياـ بو أفضل من اٞتهاد للفتح ال للدفع، أ بينهما َتَّ ٗتكإال  ،إف أمكن

  .العباداتكأفضل من غَته من  
كٕتب اإلجابة على ا١تدعو إىل اٟتاكم، كيستحب لو أف يقوؿ: ٝتعنا 

 .(ْ)كأطعنا
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
ركضة الطالبُت كعمدة ، (ُٔٔ/ ٖ) للبغوم التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعيانظر:  (ُ)

 .(ّٕ/ ُٖ) البن الرفعة كفاية النبيو ُب شرح التنبيو،(ِٗ/ ُُ) للنوكم ا١تفتُت
العزيز شرح الوجيز حكى ىذا الوجو القاضي ابن كج عن بعض األصحاب. انظر:  (ِ)

 .(َُْ/ ُِ) للرافعي
البياف اإلماـ تولية قاض يكوف أىبل للقضاء، ك٬تب عليو قبولو. انظر:  ٬تب على (ّ)

(ُّ /ُُ). 
 .(ْٕٓ/ ُٖ) إلماـ اٟترمُت اٞتويٍت هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىبانظر:   (ْ)



َٔ 

 

جاء ُب الًتغيب ُب تولية القضاء كُب التحذير منها أخبار كآاثر  الثانية:
 . (ِ)، كىو ٤تموؿ على تفصيل(ُ)متعارضة

  .(ّ)ولو كال طلبوكاإلنساف إف مل يعلم القضاء فبل ٬توز لئلماـ توليتو كال لو قب
كإف صلح لو، فإما أف يتعٌُت أك يكوف ىناؾ غَته، فإف كاف غَته فإما أف 

 يكوف أصلح منو أك دكنو أك مثلو، فهذه أربعة أحواؿ: 

األكىل: أف يتعٌُت لو، أبف ال ٬تد من يصلح لو غَته، فعلى اإلماـ توليتو، 
إف كاف خامبل كي  كعليو القبوؿ إذا كيل، ك٬تب عليو الطلب كأف يظهر نفسو

ل عليو أف ٬تاىد نفسو ك٭تًتز  يوليو، كال يعذر ٓتوفو على نفسو ا٠تيانة كا١تيل، ب
كم كجب عليو بذلو إف ر فركض األعياف، كلو احتاج بذؿ ماؿ ُب توليتو اٟتئكسا

كإف  ،ما يلزمو بذلو ُب شراء الرقبة ُب الكفارة كشراء الطعاـ ُب اجملاعةكقدر عليو،  
ذكؿ لو األخذ كما ُب فداء األسَت كبذؿ ا١ترأة ا١تاؿ لدفع من أرادىا حـر على ا١تب

  .(ْ)ابلفجور

                                 
 فمن النصوص اليت كردت ُب التحذير من تولية القضاء: (ُ) 

تستعملٍت ؟ قاؿ: "إنك ضعيف كإهنا  حديث أيب ذر هنع هللا يضر قاؿ : قلت: اي رسوؿ هللا أال 
أمانة ، كإهنا يـو القيامة خزم كندامة ، إال من أخذىا ْتقها كأدٌل الذم عليو منها". 

 ( كتاب اإلمارة .ُِٖٓأخرجو مسلم ُب صحيحو برقم )
 كمن النصوص اليت كردت ُب الًتغيب ُب تولية القضاء فمنها :

ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "ال حسد إال ُب اثنتُت ، رجل ااته هللا ماال حديث ابن مسعود هنع هللا يضر أف النيب 
 فسلطو على ىلكتو ُب اٟتق ، كرجل ااته هللا اٟتكمة فهو يقضي هبا كيعلمها". متفق عليو .

فما كردت من األحاديث ا١ترغبة ُب القضاء فهي ٤تمولة على من علم كعدؿ ُب  (ِ)
اٟتكم، كما كردت من األحاديث احملذرة منو فهي تدؿ على عظم خطر القضاء، كىي 
 ٤تمولة على من علم من نفسو أنو ال يستطيع القياـ ابلقضاء ٞتهلو، أك لقلة أمانتو. انظر:

العزيز شرح ، (َُ/ ُّالبياف )، (ّْ/ ُُذىب )ْتر ا١ت، (ُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )
 .(َُْ/ ُِالوجيز )

 .(ُِ/ ُّالبياف )انظر:   (ّ)
 .(ّٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُِ/ ُّالبياف )، (ْٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)



ُٔ 

 

كإف امتنع من القبوؿ أجرب عليو على الصحيح كما ُب سائر فركض 
 .(ُ)الكفاايت إذا تعٌُت ٢تا

ا١تاؿ كإف كجب ال يتعٌُت عليو طلب القضاء كال بذؿ ": (ِ)ا١تػػػػاكردمقاؿ 
عليو قبولو، ألف فرض التقليد على اإلماـ، ال على ا١تتويل، كالطلب كالبذؿ 

 . (ّ)يستحباف"

 .(ٓ)ُب استحباب البذؿ (ْ)الػػػػركايينكتبعو 

الثانية: أف يوجد من ىو أصلح منو، ففي انعقاد تولية ا١تفضوؿ خبلؼ 
كالفقهاء، ، (ٔ)مامة للمفضوؿ، كفيو قوالف للمتكلمُتمرتب على انعقاد اإل

                                 
 .(ُِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
أيب حامد ك لصيمرم تفقو على ا، أبو اٟتسن علي بن دمحم بن حبيب ا١تاكردمىو  (ِ)

كأدب الدين  ،كاإلقناع ُب الفقو ،اٟتاكم من كبار علماء ا١تذىب، من مصنفاتو: ،اإلسفرايٍت
ق(. َْٓ، توُب سنة: )كاألحكاـ السلطانية كغَت ذلك ،كدالئل النبوة ،كالتفسَت ،كالدنيا
 البن كثَت طبقات الشافعيُت (ِٖٔ -ِٕٔ/ ٓطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) انظر:
 .(ُْٖ)ص: 

 .(ُِ -ٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
تفقو على ، أبو احملاسن القاضي عبد الواحد بن إٝتاعيل بن أٛتد بن دمحم الركايينىو (ْ) 

 : ْتر ا١تذىب من ا١تطوالت الكبار،من مصنفاتو جده أيب العباس أٛتد بن دمحم الركايين،
طبقات  ق(. انظر:َِٓ، توُب سنة: )كالكاُب، كحلية ا١تؤمن، كصنف ُب األصوؿ كا٠تبلؼ

معجم ، (ِٕٖ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) (،ِٓٓ -ِْٓ)ص:  الشافعيُت
 .(َِٔ/ ٔا١تؤلفُت )

 (َُ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) .(ْٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
دلة ا١تتكلموف نسبة إىل علم الكبلـ كىو "علم يتضمن اٟتجاج عن العقائد اإلٯتانية ابأل (ٔ)
دلة العقلية، كالرد على ا١تنحرفُت ُب االعتقادات"، كُب سبب تسميتو هبذا االسم يذكر ابأل

ا١تتكلموف عدة أقواؿ منها: أهنم يعنونوف للمسائل بقو٢تم الكبلـ ُب كذا، كقيل ألف أشهر 
كمن فرؽ مباحثو الكبلمية صفة الكبلـ، كقيل لكثرة الكبلـ فيو مع ا١تخالفُت كالرد عليهم. 

ث ٞتهمية كا١تعتزلة كاألشاعرة كغَتىا، كقد ذـ السلف كاألئمة أىل الكبلـ احملدى ـ اأىل الكبل



ِٔ 

 

، كخصصهما ا١تاكردم ٔتا إذا مل يكن عذر ُب تولية (ُ)كالصحيح االنعقاد
  .(ِ)ا١تفضوؿ

فإف كاف عذر أبف كاف أطوع ُب الناس كأقرب إىل القلوب أك كاف "قاؿ: 
  .(ّ)"األفضل غائبا أك مريضا انعقدت قطعا

نعقد جاز تفإف قلنا: تنعقد إمامة ا١تفضوؿ فقضاءه أكىل، كإف قلنا: ال 
  .(ٓ)األكيل أف ال يقبل، ككره لو الطلب ُب أظهر الوجهُتك  ،(ْ)القبوؿ

، كمقتضاه ٖترًن التولية لكن صرح القاضي ٓتبلفو، كاستشكلو (ٔ)كقيل: ٭تـر
 . (ُ( )ٕ)اإلماـ

                                 

 
ا١تخالف للكتاب كالسنة إذ كاف فيو من الباطل ُب األدلة كاألحكاـ ما أكجب تكذيب 

، مقدمة ابن خلدكف (ُْٔ/ُ) بعض ما أخرب بو الرسوؿ. انظر: شرح ا١تقاصد للتفتازاين
 ِٕ، ُِ - ُّ:ص)، ا١تدخل إىل دراسة علم الكبلـ للدكتور حسن الشافعي (ََْص)
، بياف تلبيس (ِِّ/ُ) ، درء التعارض(ِٕ:ص)، العقيدة األصفهانية البن تيمية (ِٖ –

 (.َُُ/ُ) اٞتهمية
 .(ِٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب انظر:  (ُ)
 .(َُ -ٗ/ُٔ) اٟتاكم الكبَتانظر:  (ِ)
 .(ِٕاألحكاـ السلطانية للماكردم )ص: انظر:  (ّ)
فإف قلنا ال ينعقد حـر عليو القبوؿ كحـر على ىذه العبارة فيها خلل فإف عبارة الغزايل " (ْ)

". اإلماـ التولية فإف قلنا ينعقد جاز للمفضوؿ القبوؿ إف كيل بغَت مسألو كأكىل أف ال يقبل
 .(ِٖٗ/ ٕ) الوسيط

 .(ّٗ/ ُُركضة الطالبُت )ر: انظ (ٓ)
 .(ّٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٔ)
 ىو أبو ا١تعايل إماـ اٟترمُت عبد ا١تلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اٞتويٍت (ٕ)

 احملصوؿ، هناية ا١تطلب، :من تصانيفو، تفقو على كالده عبد هللا بن يوسف، النيسابورم
طبقات  ق(. انظر:ْٖٕ: )سنة ذلك، توُب ، كغَتكاإلرشاد ُب أصوؿ الدين ،الربىاف

)ص:  البن كثَت طبقات الشافعيُت، (ُٖٔ-ُٓٔ/ ٓ) ،الشافعية الكربل للسبكي
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 (ِ)الفػػػوراينقاؿ  ،امتنع كىذا إذا مل ٯتتنع الفاضل من القبوؿ، فإف
 . (ْ)"يستحب للمفضوؿ الطلب إذا كثق من نفسو القياـ ابٟتق" :(ّ)كالػػػبغوم

  .(ٕ)"/ الفاضل(ٔ)اٟتكم كما لو مل يوجد": (ٓ)الػػرافعيكقاؿ 
ظاىر على القوؿ ابنعقاد كالية ا١تفضوؿ، أما على منعها فالفاضل ٥تَت كىو 

  .على الصحيح
 

 

                                 

 
 .(َُّ)ص:  البن ا١تلقن العقد ا١تذىب ُب طبقات ٛتلة ا١تذىب، (ْٔٔ
أما ا١تفضوؿ إذا طلب القضاء، فقد قاؿ القاضي: ٭تـر عليو الطلب، قاؿ اإلماـ: " (ُ)

 .(ّْٔ/ ُٖ) هناية ا١تطلب انظر: .أ"ح نصب ا١تفضوؿ خطكىذا مع تصحي
كاف إماما ،   ا١تركزم أبو القاسم عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتد بن فوراف الفوراينىو (ِ) 

تفقو على القفاؿ، كتفقو عليو ٤تي السنة البغوم، كأبو سعد ا١تتويل، من  حافظا للمذىب
/ ٓطبقات الشافعية للسبكي ) انظر:ق(. ُْٔ، توُب سنة )كالعمد ،اإلابنة مصنفاتو:

 .(ْْٔ)ص:  طبقات الشافعيُت ، (َُُ -َُٗ
كاف فقيها ٤تداث   ، ،ا١تلقب ٤تي السنة أبو دمحم اٟتسُت بن مسعود الفراء البغومىو (ّ) 

شرح  ،التهذيب :من مصنفاتو ،تفقو على القاضي اٟتسُت ،مفسرا جامعا بُت العلم كالعمل
طبقات  ق(. انظر:ُٔٓ: )توُب سنة ، ا١تسمى معامل التنزيلكالتفسَت ،كا١تصابيح ،السنة

 .(ْٗٓ)ص:  البن كثَت طبقات الشافعيُت، (ٕٕ -ٕٓ/ ٕالشافعية الكربل للسبكي )
 .(ُٗٔ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ْ)

 تفقو على لقزكيٍت الرافعياأبو القاسم عبد الكرًن بن دمحم بن عبد الكرًن بن الفضل ىو (ٓ) 
شرح "ك "احملرر"ك "الشرح الصغَت"ك "العزيزػ"ا١تسمى ب العزيز شرح الوجيز مصنفاتو:، من ويأب

طبقات الشافعية  ق(،. انظر:ِْٔق( أك)ِّٔ" توُب سنة: )التذنيب"ك "مسند الشافعي
 .(ُٖٓطبقات الشافعيُت )ص: ( ِّٖ-ُِٖ/ ٖللسبكي )

 /ب(.ُّٕهناية اللوحة ) (ٔ)
 .(ُِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )(ٕ) 
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ا٠تبلؼ بتحرًن الطلب ككراىتو ٔتا إذا  (ِ)"كسيػػطو"ُب  (ُ)الػػػػغزايلكخصص 
كجـز اإلماـ فيو ، (ّ)كجـز فيما إذا استشعر منها خيانة ابلتحرًن ،كثق من نفسو

 إذا كثق هبا. ٦تا، كىو أكىل ّترايف ا٠تبلؼ فيو، (ْ)ابلكراىية

الثالثة: أف يكوف ىناؾ من دكنو فإف منعنا كالية ا١تفضوؿ فاٟتكم كما تقدـ 
  .(ٓ)استحب لو القبوؿ ،ُب اٟتالة األكىل، كإف جٌوزانىا

  .(ٔ)"ىو مباح"قاؿ الغزايل: كأما الطلب ف
  .(ٖ)"إذا كثق بنفسو (ٕ)ىو مستحب"كقاؿ الرافعي كغَته: 

، كيقتضي كبلـ العراقيُت أنو مكركه، كأما عند االستشعار فينبغي أف ٭تًتز
  .(ٗ)نا الطلب أك القبوؿ أك أْتنا٫تابكذا ُب كل موضع استحبك 

  .(َُ)طلقهما األكثركففإف قٌلد بغَت سؤاؿ فأشبو الوجهُت كجوب القبوؿ، كأ
 

                                 
 :كلد بطوس سنة أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أٛتد الطوسي الغزايلىو  (ُ)

البسيط، ك الوسيط، كالوجيز، كا٠تبلصة  من تصنيفاتو: ق(، تتلمذ على إماـ اٟترمُت،َْٓ)
ق(. انظر: َٓٓ) :سنة ، توُبُب الفقو، كإحياء علـو الدين، كا١تستصفى ُب أصوؿ الفقو

 .(ّٓٓ( طبقات الشافعيُت )ص: َُِ -ُُٗ/ ٔللسبكي )طبقات الشافعية الكربل 
 :ا١تتوَب: سنة ،ُب الفركع لئلماـ أيب حامد دمحم بن دمحم الغزايل، الشافعي طيالوس(ِ) 

كىو: أحد الكتب ا٠تمسة، ا١تتداكلة بُت  ،مع زايدات ٠تصو من كتابو البسيط، (َٓٓ)
 (ََِٖ/ ِلظنوف )كشف ا  ،(ّٓٓ-ّّٓطبقات الشافعيُت )ص: . انظر: الشافعية

 .(ِٖٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ّ)
 .(ْْٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ِٖٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٔ)

 (.ٖٗ/ ُانظر: ا١تستصفى ) ا١تأمور بو الذم ال يلحق الذـ بًتكو. ىو ( ا١تستحب: ٕ)
 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٖ)
 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٗ)

 .(ِٖٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (َُ)
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كلهم أٙتوا،   منوإذا امتنع الصاٟتوف للقضاء ": (ُ)"ا١تػػػهذب"كقاؿ صاحب 
  .(ِ)"كىل لئلماـ إجبار أحدىم؟ فيو قوالف

  .كىذا يشمل ىذه اٟتالة كاٟتالة الرابعة
كرتب فقاؿ: لو امتنع الكل  النقلُتبُت  (ّ)"صػػػاحب "الػػػػػذخائركٚتع 

  .(ٓ)؟ فيو كجهافلو إجبار أحدىم على القبوؿ (ْ)ل[فه]
فهل يتعٌُت عليو بتعيُت اإلماـ من غَت امتناع غَته؟ فيو  ،فإف قلنا: ٬تب

  .(ٔ)كجهاف
  :كيتحرر ُب كجوب القبوؿ ثبلثة أكجو

فبل ٬تب، ىذا كلو  ،أك ال ٯتتنعوا ،فيجب ،تنع الكلالثالث: التفرقة بُت أف ٯت
 إذا كثق بنفسو، فإف خاؼ ا٠تيانة كره لو القبوؿ، كفيو نظر.

الرابعة: أف يكوف ُب الناحية مثلو، فيجوز لو القبوؿ ُب اٞتملة، فإف كيل بغَت 
  .سؤاؿ ففي كجوب القبوؿ األكجو الثبلثة ا١تتقدمة

                                 
 :الفقيو، الشافعي ا١تتوَب سنة ا١تهذب أليب إسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم(ُ) 

ا١تعجم ا١تفهرس ، (ُُِٗ/ ِكشف الظنوف )انظر:   كىو: كتاب جليل القدر. ق(،ْٕٔ)
 .(َّْا١تنثورة )ص:  ٕتريد أسانيد الكتب ا١تشهورة كاألجزاء

 .(ّٕٕ/ ّاإلماـ الشافعي للشَتازم ) وا١تهذب ُب فقانظر:  (ِ)
يع بن ٧تا ا١تخزكمي  " أليبالذخائر"كتاب  (ّ) ٍب ا١تصرم،  الشافعيا١تعايل ٣تلَّى بن ٚتي

دب ، كمن تصانيفو: أا١تذىب ُب كىو من الكتب ا١تعتربة ترجع إليو الفتيا بداير مصر،
/ ٕ). انظر: طبقات السبكي (ق َٓٓ) :توُب سنة لشافعي،ا على مذىب يالقاض
 .(ْ/ ِ، ىدية العارفُت )(ّٓ/ ّ)كفيات األعياف ، (ِِٖ/ ُكشف الظنوف )  (،ِٕٕ
 –( ِْٔ)ص: -ُب النسخة )فهو( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب ا١تطلب العايل (ْ)

رسالة ماجستَت ُب  ٖتقيق الطالب داكد ايذك ركبلي، إشراؼ د/ عوض بن رجاء العوُب
 اٞتامعة اإلسبلمية.

 (.ِْٔ، ا١تطلب العايل )ص:(ّٖ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٓ)
أحد٫تا: أنو يتعُت عليو، ك٬توز إجباره. كالثاين: أنو ال يتعُت عليو، كال ٬توز لئلماـ  (ٔ)

 .(ُِ/ ُّالبياف )إجباره. انظر: 
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، كاألكلوية ىنا دكهنا ُب اٟتالة الثالثة، ىذا (ُ): أنو ال ٬تب لكنو أكىلأظهرىا
  .(ِ)عند األمن، فإف خاؼ ا٠تيانة كره

كال فرؽ بُت أف يكوف غَت ىذا الشخص يطلب القضاء أـ ال، كما صرح 
 (ٓ)، كىو موافق إلطبلؽ بعضهم الوجهُت(ْ)، كىو ظاىر كبلـ غَتىم(ّ)بو بعضهم
ىل تلزمو اإلجابة سواء  (ٔ)أحد الشهود ألداء الشهادة يى عً فيما إذا دي  (ٓ)الوجهُت

علم امتناع غَته  ذاقيد٫تا ٔتا إ (ٕ)أـ ال، كإف كاف بعضهم ٬تيبسواء علم أف غَته 
  .(ٖ)غَته كقطع بعدـ كجوهبا إذا علم إجابة غَته إذا دعي

الوجو القطع أبنو "كقاؿ الغزايل: ، كأما طلب اٟتكم ُب ىذه ا١تسألة فمكركه
  :كُب استحبابو كجهاف، (ٗ)"ال يكره

أقيسهما: أنو يستحب، كلوال عظم األخطار ُب التحذير لقطعنا بو، ككذا 
  .(َُ)قاؿ اإلماـ

  .(ُُ)"كمنهم من ال يطلق لفظ الكراىة كيقوؿ: األكىل تركو"قاؿ الرافعي: 

                                 
 .(ِٖٗ/ ٕالوسيط )انظر:   (ُ)
 .(ْْٔ/ ُٖا١تطلب )هناية انظر:  (ِ)

 (.ٕٗالشامل )ص  منهم البندنيجي كابن الصباغ. انظر:( ّ)

 .(ِٖٗ/ ٕالوسيط ) كالغزايل. انظر:( ْ)

 .(ٕٔ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )منهم ابن القاص. انظر:  (ٓ)
الشهادة: ىي اخبار الشخص ْتق على غَته بلفظ خاص. انظر: إعانة الطالبُت ( ٔ)
(ْ/ِْٕ.) 

 .(ِّٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )منهم إماـ اٟترمُت. انظر:  (ٕ)
إف مل يوجد غَته من الشهود ٕتب عليو اإلجابة ألداء الشهادة، كإف كجد غَته قيل ال  (ٖ)

، (ِٗٔ/ ُّالبياف )، (ِِٕ/ ٖالتهذيب )ال ٕتب، كاألصح أف اإلجابة كاجبة. انظر: 
 .(ٕٔ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )

 .(ِٖٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٗ)
 .(ْٓٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (َُ)
 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ُُ)
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ككذا حكم القبوؿ بعد الطلب، ككما يكره الطلب ُب ىذه اٟتالة يكره 
ر ُب أنو ال ٬تب، كعلى ىذا القبوؿ إذا قلد من غَت طلب تفريعا على أف األظه

 .(ُ)ينزؿ امتناع السلف

كلو استول ٚتاعة ُب شركط القضاء كمنهم من "قاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
  .(ِ)"طالب ك٦تسك فاألكىل لئلماـ تولية ا١تمسك، فإف كيل الطالب صح

ع الناس ينفىذا كلو إذا مل يكن للطالب حاجة إىل القضاء كىو مشهور 
، كلو كيل لصار مكفيا من بيت ا١تاؿ كفايةإليو من مل يكن لو   بعلمو، فإف احتاج

 -كمقتضى كبلـ ٚتاعة، (ْ): يستحب لو الطلب، كىو األظهر(ّ)قاؿ العراقيوف
  .(ٔ)أنو ال يستحب كال يكره -كاإلماـ ،(ٓ)منهم: القفاؿ

كلو كيل الشتهر كانتفع الناس  خامبل،كلكن كاف  ،كإف مل يكن بو حاجة
  .(ٕ)استحب لو الطلب، كمنهم من يقتصر على نفي الكراىة ،بعلمو

                                 
 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ْٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َُ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

العراقيُّوف: ىم من تلقوا عن شيوخ أىل العراؽ، كإف كانوا من غَتىا، كالشيح أيب  (ّ)
حامد اإلسفراييٍت كاحملاملي، كأيب علي البندنيجي، كأيب علي الفارقي كا١تاكردم، كأيب 
إسحاؽ الشَتازم. انظر: ا١تدخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي للدكتور أكـر عمر يوسف 

دىا، مقدمة ٤تقق هناية ا١تطلب األستاذ عبد العظيم ٤تمود ( كما بعّْْالقواٝتي )ص:
 (.ُِّ/ُالديب )

 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)
ي، تتلمذ على ابن خزٯتة دمحم بن على بن إٝتاعيل القفاؿ الكبَت الشاش ىو أبو بكر(ٓ) 

أصوؿ كابن جرير، فقيو ك٤تدث، كعنو انتشر ا١تذىب ُب خراساف، من مصنفاتو: كتاب ُب 
/ ّطبقات الشافعية الكربل للسبكي )انظر:  ق(.ّّٔ: )سنة، توُب الفقو كلو شرح الرسالة

 .(ِِٗ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية )، (ُُِ)ص: للشَتازم طبقات الفقهاء  ،(ََِ
 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٓٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
ُب الفقو الشافعي  والتنبيك٦تن اقتصر على نفي الكراىة أبو إسحاؽ الشَتازم. انظر:  (ٕ)

 .(ُّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِٓ)ص: 



ٖٔ 

 

 كيتحرر من ذلك انقساـ القبوؿ أربعة أقساـ: 

أك ىناؾ صاحل غَته لكنو دكنو على  ،إذا مل يكن ىناؾ صاحل غَته :(ُ)كاجب
 كجو أك مساكو لو على كجو.

 / فيما إذا كاف ىناؾ أفضل منو على كجو. (ّ)كىو :(ِ)ك٤تـر

يما مل يوجد إال من ىو دكنو، ككذا إذا كاف مثلو ُب كىو ف :كمستحب
 كاف بغَت طلب.   إذااألظهر 

كىو قبوؿ ا١تفضوؿ ُب األظهر كإف كاف خبلؼ األكىل، ككذا إذا   :(ْ)كمباح
  .(ٓ)ا١تاؿ ُب رأم يكن األظهر استحبابو بنفقتو من بيتكاف ٤تتاجا للقياـ 

 كانقساـ الطلب ُب األحكاـ ا٠تمسة: 
أك مل يوجد إال مفضوؿ  ،وتتوليب يبتدأإف مل يوجد صاحل غَته كمل  :فالوجوب

  .ُب كجو
كعند  ُب كجو،طلب ا١تفضوؿ عند خوؼ ا٠تيانة، ككذا عند األمن  :كاٟتراـ
 .عدـ األىلية

  .طلب ا١تساكم عند األمن من ا٠تيانة على رأم اإلماـ :(ٔ)كا١تستحب
كم عند األمن كعدـ كطلب ا١تسا ،طلب من خشي ا٠تيانة :(ٕ)كا١تكركه

                                 
/ ُ)قواطع األدلة ُب األصوؿ انظر:   ما يثاب على فعلو كيعاقب على تركوالواجب: ( ُ)

 .(ِّا١تستصفى )ص: ، (ِٔ

 ىو الذم يذـ فاعلو شرعا،.، كقيل ىو ما يعاقب على فعلو : ىواحملظوريقاؿ ( اٟتراـ ك ِ)
 .(ِّٔ/ ُنفائس األصوؿ ُب شرح احملصوؿ ) ،(ِْ/ ُقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر: 

 /أ(.ُْٕهناية اللوحة ) (ّ)
علو كتركو غَت مقركف بذـ فاعلو كمدحو كال الذم كرد اإلذف من هللا تعاىل بفا١تباح: ىو  (ْ)

 .(ّٓا١تستصفى )ص: انظر:  كال بذـ اتركو كمدحو.

 (.ِْٓ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ٓ)
انظر:  ىو الذم يكوف فعلو راجحا على تركو ُب نظر الشرع، كيكوف تركو جائزا. (ٔ)

 .(ِّٕ/ ُنفائس األصوؿ ُب شرح احملصوؿ )
عنو هني تنزيو كىو الذم أشعر أبف تركو خَت من فعلو كإف مل يكن ( ا١تكركه: ما هني ٕ)
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  .نفسو كال ميل لو إىل ا٠تيانة إذا مل يكن ٤تتاجا ٬تربا٠تيانة، ككذا من مل 
، (ُ)طلب الفاضل على القوؿ بصحة كالية ا١تفضوؿ عند الغزايل :كا١تباح

كقاؿ غَته: يستحب، كطلب ا١تساكم عند األمن ُب كجو، ككذا عند اٟتاجة ُب 
 ربًتؾ األكىل، كعببعضهم عنو  كعرب ،لطلببعضهم القوؿ بكراىية ا كأطلقرأم، 

بعضهم القوؿ ابستحبابو مطلقا إذا أمن  كأطلقاالستحباب،  بنفيالقفاؿ عنو 
  .(ِ)ا٠تيانة كىو أىل لو

الطلب ٜتسة أقساـ: مستحب، ك٤تظور، كمباح، كمكركه، "كقاؿ ا١تاكردم: 
 :ك٥تتلف فيو

إذا كانت اٟتقوؽ مضاعة ّتور أك عجز كاألحكاـ فاسدة ٞتهل  :فا١تستحب
 .أك ىول، ك٭تصل بطلبو حفظ اٟتقوؽ كاألحكاـ

  .(ّ)ابرتشاء دك، أك كسبمن عالنتقاـ  احملظور أف يطلب 
  ضرر.رزقو من بيت ا١تاؿ كاستدفاع حيلة كا١تباح أف يقصد بو 

  .كا١تكركه أف يطلب للمباىاة كاالستعبلء
 و أف يطلبو رغبة ُب الوالية، كفيو أكجو: كا١تختلف في

  .أحدىا: يكره أف يطلبو كأف ٬تيب إليو إذا طلب
  .كاثنيها: يستحباف

"بى لً كاثلثها أعد٢تا: يكره لو أف يطلب كيستحب أف ٬تيب إذا طي 
. انتهى، (ْ)

 .كفيو نظر

                                 

 
 (.ُُّ/ ُ(، احملصوؿ للرازم )ٖٗ/ ُعليو عقاب. انظر: ا١تستصفى )

 .(ِٖٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ُ)
 (.ِٓٓ-ِْٓ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ِ)
شرط أف ٭تكم لو بغَت عطية باالرتشاء من الرشوة، كالرشوة ابٟتركات الثبلث ُب الراء: (ّ) 

 .(ُٗٔ/ َُالنجم الوىاج ). انظر: حق، أك ٯتتنع عن اٟتكم عليو ْتق
 (.ُُ-َُ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
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كينبغي أف يكوف الطلب ُب القسم األكؿ كاجبا إزالة للمفسدة، كُب الرابعة 
  .(ِ)لآلية ١تباىاة كاالستعبلء حراـاألف  (ُ)ا[حرام]

 يبذؿكمل  ،قاض هكٚتيع ما تقدـ فيما إذا مل يكن ُب ا١توضع ا١تطلوب قضاء
فوجوده   ،أىبل ٞتور أك جهلفإف مل يكن  ،فيو قاضكاف فإف   ماال،الطالب 

  .كعدمو، فيستحب الطلب كينبغي أف ٬تب
كالطالب  ،الطلب ٤تظور"ا١تاكردم: قاؿ ، كإف كاف أىبل كالطالب يرـك عزلو

  .(ّ)"٣تركح
تولية  إذا صححناسواء كاف فاضبل أك مفضوال ": (ْ)القػػػػاضيقاؿ 

 .(ٓ)"ا١تفضوؿ
فقد أطلق ٚتاعة القوؿ أبنو ٤تظور، كقضاءه مردكد  كإف بذؿ ماال ليتوىل،

 .لفسق ا١ترتشي
إف تعٌُت عليو القضاء أك  كىو أنو (ٕ)الركايينكره ذ  تفصيل (ٔ)]كاألشبو[

                                 
 ُب النسخة )حراـ( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ؛ لكونو خرب كاف الناقصة. (ُ)
 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱيقصد قولو تعاىل:  (ِ)
 .ّٖالقصص:  َّ خك  حك جك مقحق

 (.ُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
حسُت بن دمحم بن أٛتد أبو علي ا١تركزم ، تفقو على القفاؿ ا١تركزم، ىو  القاضي ( (ْ

التعليقة ا١تشهورة ُب  من مصنفاتو: ،كتفقو عليو أبو سعد ا١تتويل، ك٤تيي السنة البغوم
 (ّْْ)ص: البن كثَت طبقات الشافعيُت  ق(. انظر:ِْٔ)سنة  ، توُبكالفتاكل ،ا١تذىب

 .(ُِٔ/ ُٖ)للذىيب سَت أعبلـ النببلء 

 .(ّٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٓ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )قاؿ الركايين( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٔ)

(ُِ /ُّْ). 
تفقو على ، دمحم الركايينأبو احملاسن القاضي عبد الواحد بن إٝتاعيل بن أٛتد بن ىو ( (ٕ

 : ْتر ا١تذىب من ا١تطوالت الكبار،من مصنفاتو جده أيب العباس أٛتد بن دمحم الركايين،
طبقات  ق(. انظر:َِٓ، توُب سنة: )كالكاُب، كحلية ا١تؤمن، كصنف ُب األصوؿ كا٠تبلؼ
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  .(ُ)كاآلخذ ظامل ابألخذاستحب لو فلو بذؿ ا١تاؿ 
لكن  ،يستحب ،فإف مل يكن بصفات القضاء وىلَّ مي ػكأما بذؿ ا١تاؿ لعزؿ ال

فحراـ، فإف فعل فعزؿ برشوة  ،٭تـر على اآلخذ األخذ، كإف كاف بصفات القضاء
 .نو بغَت رشوةاكم ،ككيل العازؿ
  .(ّ): مل ينفذ العزؿ كال التولية(ِ)ابن القػػػػاصقاؿ 

ك٭تتمل ىذا على األصل ا١تمهد ُب الشريعة، فأما عند "قاؿ الرافعي: 
  .(ْ)"الضركرات كظهور الشر فبل بد من تنفيذ٫تا

مستحبا البذؿ اتبع للطلب، فإف كاف الطلب كاجبا أك "كقاؿ الركايين: 
فالبذؿ مستحب كاألخذ حراـ، كإف كاف ٤تظورا فالبذؿ ٤تظور، كإف كاف مكركىا 
فمكركه، كإف كاف مباحا فإف كاف بعد التقليد مل ٭تـر على الباذؿ كحـر على 

  .(ٓ)"اآلخذ، كإف كاف قبلو حـر عليهما معا
مل يصح، كإف مل  ،هبذا ا١تاؿ قاؿ: قلدتكفإف  ،كحيث حـر البذؿ فبذؿ كقلد

 .(ٔ)صح على الصحيح ،يذكر ا١تاؿ
  أمرين:ككبلـ األصحاب يقتضي "قاؿ الرافعي: 

                                 

 
معجم ، (ِٕٖ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) (،ِٓٓ -ِْٓ)ص:  الشافعيُت

 .(َِٔ/ ٔلفُت )ا١تؤ 
 . (ْٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
تفقو على أيب العباس بن سريج  مأبو العباس أٛتد بن أىب أٛتد بن القاص الطرب ىو  (ِ)

ق(. انظر: ّّٓ، توُب سنة: )كغَتىا ي،كأدب القاض ،كا١تفتاح ،التلخيص من مصنفاتو:
 (.ُِْ-َِْ)ص: طبقات الشافعيُت ، (ٗٓ/ ّطبقات الشافعية الكربل للسبكي )

 .(ْٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُُْ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر:  (ّ)
 .(ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ْٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 .(ْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
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ُت الشخص لقضاء بلده كانحيتو كعدـ تعٌينو إىل تلك يالنظر ُب تع :أحد٫تا
كمقتضاه أف ال ٬تب على من يصلح للقضاء طلب القضاء  ،/(ُ)البلد كالناحية،

يفٌرؽ بينو كبُت سائر فركض كال قبولو إذا كيل، ك٬توز أف  ،هبا ال صاحل ةببلد
الكفاايت احملوجة إىل السفر كاٞتهاد أبنو ٯتكن ىناؾ العود إىل الوطن بعد 

 . انتهى.(ِ)"لو ال غايةحصوؿ الغرض، كالغرض ىنا 

  .(ٓ)كالركايين كغَت٫تا ما يقتضي خبلفو ،(ْ)(ّ)ابن الصػػػػباغكُب كبلـ 
 
 
 
 
 

                                 
 /ب(.ُْٕهناية اللوحة ) (ُ)
 .(ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
نصر عبد السيد بن دمحم بن عبد الواحد بن أٛتد بن جعفر ابن الصباغ  أبوىو (ّ) 

تفقو على القاضي أيب الطيب، من مصنفاتو:  كاف من أكابر أصحاب الوجوه،،  البغدادم
طبقات انظر:  ق(.ْٕٕ، توُب سنة: )كالطريق السامل ،كعدة العامل ،كالكامل، الشامل

األعبلـ للزركلي  (ْٓٔ -ْْٔ)ص:  طبقات الشافعيُت (ُِِ/ ٓالشافعية للسبكي )
(ْ /َُ). 

 (.ٔٗانظر: الشامل )ص: (ْ)
ابن الصباغ كغَته قالوا: إذا كاف اإلماـ ُب بلد، كاحتاج بلد آخر  قاؿ ابن الرفعة: "إف (ٓ)

فإنو يلزمو أف يبعث إليهم قاضيان؛ ألنو ال غٌت هبم عنو، كال يكلفوف ا١تصَت ُب  -إىل قاض
خصوماهتم إىل بلد اإلماـ، كقد بعث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌيان إىل اليمن قاضيان، كإذا كاف بعث 

ى اإلماـ متعينان، فبل بد من مبعوث ٬تب عليو ا١تضي، كحينئذ فيعود الكبلـ إىل القاضي عل
تعينو؛ لكونو ال صاحل لو غَته، أك كونو فرض كفاية لصبلحية ٚتع لو، كأيضان فإف اإلماـ لو 
كيل البلد لواحد من غَتىا مع كجود صاحل فيها صح، كىذا ٯتنع حقيقة التعُت لو كاف 

 .(َٓ/ ُٖ)  كفاية النبيو انظر:   ."كره، كهللا أعلمالتصوير خاٌصان ٔتا ذ 
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٬تب أف يكوف ُب القرل من القضاة عدد ْتيث ال "كالغزايل:  اإلمػػػػػػاـكقاؿ 
  .(ِ()ُ)ليكوف بُت القاضيُت مسافة العدك 

 كُب التحديد هبا نظر.

األمر الثاين: أف من تعٌُت عليو القضاء ال يصَت قاضيا بتعٌينو، بل ال بد من 
 . (ّ)تولية

ككذا لو تكاملت شركط اإلمامة ُب كاحد كتعٌُت ال "اكردم كالركايين: قاؿ ا١ت
 .(ْ)"تنعقد إمامتو إال بتعيُت أىل االختيار

كقاؿ بعضهم: ينعقد من غَت عقد، كمن الفقهاء من سول بينهما ُب 
 .(ٓ)االنعقاد، كمنهم من سول بينهما ُب ا١تنع، كىو أقرب من عكسو

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                 
 .(ِّّ/ ٕالوسيط )، (ّٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
هناية ا١تطلب كىي ا١تسافة اليت أذا بكر ُب ا٠تركج إليها ٯتكنو الرجوع ليبل. انظر: (ِ) 

هجة الغرر البهية ُب شرح الب، (ِٖٓ/ َُالنجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج ) ،(ّٔٓ/ ُٖ)
 .(َِْ/ ٓالوردية )

 .(ْٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)
 .(ْٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 .(ٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
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 يف القاضي أمور:الفصل الثاين: يشًتط 

أحدىا: أف يكوف حرا، فبل تصح كالية الرقيق كال من بعضو رقيق، سواء 
 .(ُ)تعلق بو سبب العتق كا١تكاتب كا١تدبر أك ال

الثاين: الذكورة، فبل تصح كالية ا١ترأة القضاء، كلو ُب ما تقبل شهادهتا فيو، 
  .(ِ)كلو بُت النساء

 ،(ّ)شهادهتا فيو على معتقدهكلو كىٌل حنفي امرأة القضاء فيما تقبل 
 .(ٓ): ينقض قضاؤىا، كقاؿ غَته: ال(ْ)صطخرمقاؿ اإل ،فحكمت

كا١ترأة، فإف ابنت ذكورتو قبل التولية صحت توليتو   (ٔ)ا٠تنثى ا١تشػػػػكلك 
  .(ٖ( )ٕ)صحتها على ا١تذىب تنبمل  ،قطعا، كإف ابنت بعدىا

 .(ٗ)كحكى الركايين طريقة اثنية إبجراء خبلؼ ُب صحتها

                                 
 .(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٕٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 .(َُٔ/ ّ) لعلي بن أيب بكر ا١ترغيناين ا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدمانظر:  (ّ)
ُب  من أصحاب الوجوهم ٟتسن بن أٛتد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد اإلصطخر ىو ا(ْ) 

 م،كأٛتد بن منصور الرماد ،سعداف بن نصرق(، تتلمذ على ِْْ: )سنةا١تذىب، كلد 
طبقات  ق(. انظر:ِّٖء، توُب سنة: )م، من مصنفاتو: أدب القضاكعباس بن دمحم الدكر 

 ،(ِّّ -َِّ/ ّطبقات الشافعية الكربل للسبكي )، (ُُُ)ص:  الشافعية الفقهاء
 .(ِْٕطبقات الشافعيُت )ص: 

 .(ُٔٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
لو آلة الرجل كآلة ا١ترأة كمل تظهر عبلمة علم هبا أنو ذكر  كاف  منىو  ا٠تنثى ا١تشكل: (ٔ)

معجم ا١تصطلحات كاأللفاظ الفقهية ، (ُٖٔشرح حدكد ابن عرفة )ص:  . انظر:أك أنثى
(ِ /َٔ). 

 .(َُٔ/ َُٖتفة احملتاج )كىو ا١تذىب. انظر: حاشية الشركاين ا١تطبوعة مع  (ٕ)
 .(ٕٔ/ ُٖلنبيو )كفاية ا،  (ُٔٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)
ال ٬توز تقليد ا٠تنثى، فإف زاؿ إشكالو كابف رجبلن ٬توز أف يكوف قاضيان، حيث قاؿ: " (ٗ)

ابف رجبلن، ا١تذىب أنو ال ينفذ حكمو، كقيل  قاضيان، كلو كىل ُب حاؿ اٞتهل ْتالو فحكم ٍب
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الثالث: أف يكوف من أىل الفتيا، كالذم لو اإلفتاء اجملتهد ا١توثوؽ بقولو، فبل 
  .(ُ)تصح تولية اٞتاىل ابألحكاـ

 كالناس قسماف: 
أحد٫تا: اجملتهدكف ا١تطلقوف الذين ال ينتسبوف إىل غَتىم، كاجملتهد ىو 

بستة  ، كذلك يتوقف على العلم(ِ)ا١تتمكن من إدراؾ األحكاـ الشرعية استقبلال
 أمور:

  .اليت تتعلق هبا األحكاـ من القرآف (ّ)]اآلايت[ أحدىا: معرفة
  .(ٖ()ٕ)ٜتسمائة آية، كفيو نظر (ٔ) (ٓ)]كىي[كاإلماـ: ( ْ)الػػػػبندنيجيقاؿ 

 
 
 

                                 

 
 (ُٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) ."فيو كجهاف

 .(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ْٔٓا١تسودة ُب أصوؿ الفقو )ص: ، (ٕٖأدب ا١تفيت كا١تستفيت )ص:  انظر: (ِ)
 ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو لتصح العبارة. (ّ)

أحد األئمة من أصحاب  ،اٟتسن بن عبيد هللا ابن الشيخ أبو علي البندنيجيىو (ْ) 
ُب ا١تذىب، تتلمذ على الشيخ أيب حامد اإلسفراييٍت، من تصنيفاتو: كتاب اٞتامع،  الوجوه

طبقات الشافعيُت انظر:  ق(.ِْٓ) توُب سنة"، قل ُب كتب األصحاب مثلوقاؿ النوكم: "
 .(ُِٗطبقات الفقهاء )ص: ، (ّٖٖ)ص: 

 -ةرسال-ما بُت ا١تعقوفتُت بياض ُب النسخة، كالتكميل من ا١تطلب العايل  (ٓ)
 (.ِٗٔ)ص:
 ىنا ُب النسخة، كلمتا )الذين كآخركف( كال يعرؼ ربطهما ٔتا قبلو كما بعده. (ٔ)
 .(َٕ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٕ)
. فإف األحكاـ كما تستنبط من األكامر كالنواىي تستنبط من القصص كا١تواعظ ك٨تو٫تا(ٖ) 
 (ُْٕ/ َُالنجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج ) انظر:
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  .(ّ( )ِ)كالناسخ كا١تنسوخ ،(ُ)كيعرؼ منها احملكم
 (ٖ)كالعاـ ،(ٕ)كالنهي (ٔ)، كاألمر(ٓ)كأسباب النزكؿ :(ْ)ابن برىػػػػػافقاؿ 

، (ِ)، كا٠تاص الذم أريد بو العمـو(ُ)، كالعاـ الذم أريد بو ا٠تصوص(ٗ)كا٠تاص

                                 
ا١تستصفى . انظر: ا١تكشوؼ ا١تعٌت الذم ال يتطرؽ إليو إشكاؿ كاحتماؿىو احملكم  (ُ)

 .(ٖٓ)ص: 
ا٠تطاب الداؿ على ارتفاع اٟتكم الثابت اب٠تطاب ا١تتقدـ على كجو لواله النسخ: ىو  (ِ)

، كا٠تطاب الداؿ على ارتفاع اٟتكم ىو الناسخ، كاٟتكم لواله لكاف اثبتا بو مع تراخيو عنو
قواطع األدلة ُب ، (ٓٓاللمع ُب أصوؿ الفقو للشَتازم )ص:  نظر: ا١ترتفع ىو ا١تنسوخ. ا

 .(َُٖ/ ّاإلحكاـ لآلمدم )، (ٖٔا١تستصفى )ص: ، (ُْٕ/ ُاألصوؿ )
 .(ُٖ/ ُّالبياف )انظر:  (ّ)
كاف حنبليا ٍب  -بفتح الباء ا١توحدة-أٛتد بن علي بن دمحم بن برىاف  أبو الفتحىو  (ْ)

انتقل إىل ا١تذىب الشافعي تتلمذ على أيب بكر الشاشي كالغزايل، من مصنفاتو: األكسط، 
/ ٔطبقات الشافعية الكربل للسبكي )(. انظر: ُٖٓكالوجيز ُب أصوؿ الفقو، توُب سنة: )

 .(ْٔٓطبقات الشافعيُت )ص: ، (َّ
 و أف مبينة ٟتكمو أايـ كقوعو.ىو ما نزلت اآلية أك اآلايت متحدثة عن :سبب النزكؿ (ٓ)

من غَت أف يكوف مرتبطا بسبب من  كالقرآف الكرًن قسماف قسم نزؿ من هللا ابتدءا 
مناىل العرفاف ُب علـو القرآف األسباب. كقسم نزؿ مرتبطا بسبب من االسباب. انظر: 

 . (ُِّ)ص:  حملمد أبو شهبةا١تدخل لدراسة القرآف الكرًن (، َُٔ/ ُ)
أليب  التبصرة ُب أصوؿ الفقو . انظر:استدعاء الفعل ابلقوؿ ٦تن ىو دكنو و:ى األمر(ٔ) 

 .(ّٓ/ ُ) أليب ا١تظفر السمعاين قواطع األدلة ُب األصوؿ، (ُٕ)ص:  إسحاؽ الشَتازم
اللمع ُب أصوؿ الفقو . انظر: ىو استدعاء ترؾ الفعل ابلقوؿ ٦تن ىو دكنوالنهي:  (ٕ)

 .(ُّٖ/ ُقواطع األدلة ُب األصوؿ ) ،(ِْللشَتازم )ص: 
عبارة عن اللفظ ، كعرفو البعض أبنو: ٞتميع ما يصلح لو امستغرق ما كافىو  :العاـ (ٖ)

قواطع ، (ِِْا١تستصفى )ص: . انظر: الواحد الداؿ من جهة كاحدة على شيئُت فصاعدا
 .(ُْٓ/ ُاألدلة ُب األصوؿ )

 اللفظ الداؿ على مسمى كاحد.، اك ىو ىو الذم يتناكؿ كاحدا فحسبا٠تاص:  (ٗ)
إرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ  ،(ُْٓ/ ُالربىاف ُب أصوؿ الفقو ) انظر:
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 (ٖ)، كالنص(ٕ)كا١تفصل (ٔ)كاجململ (ٓ)، كا١تتشابو(ْ)كا١تقيد (ّ)، كا١تطلق(ِ)العمـو
  ".(ُ( )ٗ)كالظاىر

                                 

 
(ُ /َّٓ). 

 . انظر:ىو العاـ إذا أطلق كأريد بو بعض ما يتناكلو :العاـ الذم أريد بو ا٠تصوص (ُ) 
 .(ّّٔ/ ْصوؿ الفقو )البحر احمليط ُب أ، (ُِّ/ ِاإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )

: ىو  (ِ)  . انظر:لفظ كضع للخصوص كأراد بو ا١تتكلم العمـوا٠تاص الذم أريد بو العمـو
 .(ِّٖ/ ّ)للباقبلين التقريب كاإلرشاد 

ىو اللفظ الداؿ على مدلوؿ شائع ُب جنسو. اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم  (ّ)
 .(ّْٖ /ِبياف ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب )، (ّ/ ّ)

بياف ا١تختصر شرح ٥تتصر ابن . انظر: لفظ داؿ على معٌت غَت شائع ُب جنسوالىو  (ْ)
 .(ٔ/ ِإرشاد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ )، (َّٓ/ ِاٟتاجب )

. : متفاعل من الشبو، كالشبو، كالشبيو، كىو ما بينو كبُت غَته أمر مشًتؾلغة ا١تتشابو (ٓ)
 .(ّْ/ ِضة )شرح ٥تتصر الرك انظر: 

كا١تتشابو اصطبلحا فاختلف فيو العلماء قاؿ األصوليوف من الشافعية إف أحسن ما قيل فيو 
 .ما استأثر هللا تعاىل بعلمو كمل يطلع عليو أحدا من خلقو ككلفهم اإلٯتاف بوىو أف ا١تتشابو 

 .(ِٓٔ/ ُقواطع األدلة ُب األصوؿ )
غَت متضح ا١تعٌت فتشتبو بعض ٤تتمبلتو ببعض كقاؿ الطوُب: "ا١تتشابو مقابل احملكم، كىو 

 .(ّْ/ ِشرح ٥تتصر الركضة )لبلشًتاؾ. انظر: 
. انظر: ما لو داللة على أحد أمرين ال مزية ألحد٫تا على اآلخر ابلنسبة إليواجململ ىو  (ٔ)

 .(ُِ/ ِ) للشوكاينإرشاد الفحوؿ ، (ٗ/ ّاإلحكاـ لآلمدم )
اإلشارة ُب أصوؿ . ن لفظو، كمل يفتقر ُب بيانو إىل غَتها١تفٌصل ىو ما فهم ا١تراد بو م (ٕ)
 .(ٓٓ)ص:  أليب الوليد الباجي الفقو
اللمع . انظر: كل لفظ دؿ على اٟتكم بصر٭تو على كجو ال احتماؿ فيوالنص ىو:    (ٖ)

 .(َّّ/ ُتشنيف ا١تسامع ّتمع اٞتوامع )، (ُْٖب أصوؿ الفقو للشَتازم )ص: 
اللمع ُب أصوؿ الفقو  . انظر:احتمل أمرين كُب أحد٫تا أظهرالظاىر ىو كل لفظ   (ٗ)

 .(ُّّ/ ُتشنيف ا١تسامع ّتمع اٞتوامع )، (ْٖللشَتازم )ص: 
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  .(ِ)حفظها عن ظهر قلبكال يشًتط 
 .(ّ)"كمنهم من ينازع فيو"قاؿ الرافعي: 

الثاين: أف يعرؼ من السنة األخبار اليت يتعلق هبا األحكاـ، كىي ٜتسمائة 
حديث، كفيو نظر، كيعرؼ منها العاـ كا٠تاص، كا١تطلق كا١تقيد، كاجململ 

كقيل: ال يوجد اآلف  -، (ٔ)كاآلحاد (ٓ)، كالناسخ كا١تنسوخ، كا١تتواتر(ْ)كا١تبٌُت 
 ، (ٖ)كحديث حجة الوداع ،(ٕ)"من كذب علٌي متعمدا"حديث متواتر إال ثبلثة: 

 

                                 

 
 .(ُْٖ/ َُالنجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج )انظر:  (ُ)
 .(ِّٓ)ص:  فتح القريب اجمليب ُب شرح ألفاظ التقريبانظر:  (ِ)
 .(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
. ا١تبُت: ىو ما استقل بنفسو ُب الكشف عن ا١تراد كال يفتقر ُب معرفة ا١تراد إىل غَته (ْ)

/ ٓنفائس األصوؿ ُب شرح احملصوؿ )، (ْٖاللمع ُب أصوؿ الفقو للشَتازم )ص:  انظر:
ُِٕٕ). 

. ما بلغت ركاتو ُب الكثرة مبلغان أحالت العادة تواطأىم على الكذبىو ا٠ترب ا١تتواتر:  (ٓ)
/ ُتوجيو النظر إىل أصوؿ األثر )، (ٖالديباج ا١تذىب ُب مصطلح اٟتديث )ص:  انظر:
َُٖ). 
خرب الواحد ىو ا٠ترب الذم مل تبلغ نقلتو ُب الكثرة مبلغ ا٠ترب  ، كيقاؿ لو:اآلحادخرب  (ٔ)

نزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر ، (َُٖ/ ُتوجيو النظر إىل أصوؿ األثر )انظر:  .ا١تتواتر
 .(ٓٓ)ص:  حجر البن
( ُب كتاب العلم، ابب إٍب من  َُُبرقم ) (ّّ/ ُ)أخرجو البخارم ُب صحيحو  (ٕ)

(، ُب ا١تقدمة ، ابب ّبرقم ) (َُ/ ُ)كذب على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كأخرجو مسلم ُب صحيحو 
 التحذير من الكذب على النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

( ُب كتاب اٟتج، ابب حجة َِْْبرقم ) (ُٕٔ/ ٓ)أخرجو البخارم ُب صحيحو (ٖ)
( ُب كتاب اٟتج، ابب حجة ُُِٖبرقم ) (ٖٖٔ/ ِ)الوداع، كأخرجو مسلم ُب صحيحو 

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
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 -، كاقتصر بعضهم على اٟتديث األكؿ(ُ)كحديث إثبات اٟتوض

 .(ٔ)، كقوة كضعفا(ٓ)كجرحا (ْ)كحالة الركاة تعديبل ،(ّ)كا١تسند ،(ِ)كا١ترسل

إٚتاعا كاختبلفا حىت ال الثالث: أف يعرؼ أقواؿ الصحابة كمن بعدىم 
 .(ٕ)ٮتالف اإلٚتاع إبنشاء قوؿ اثلث

الرابع: القياس، كىو اٞتمع بُت األصل كالفرع الشًتاكهما ُب علة اٟتكم ُب 
 .(ٖ)األصل، فيعرؼ صحيحو كفاسده، كجلٌيو كخفيو

ا٠تامس: أف يعرؼ لساف العرب لغة كإعرااب، فيعرؼ كضع األمر كالنهي، 
كالوعد كالوعيد، كالعاـ كا٠تاص، كاإلطبلؽ كالتقييد، كاألٝتاء كا٠ترب كاالستفهاـ، 

                                 
عبد هللا،  كردت أحاديث كثَتة متعددة ُب إثبات اٟتوض لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص، كمنها حديث  (ُ)

برقم  (ُُٗ/ ٖ)" أخرجو البخارم ُب صحيحو أان فرطكم على اٟتوض": عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ندب، يقوؿ: ٝتعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: ( كتاب الرقاؽ، ابب ُب اٟتوض، كحديث جٕٓٓٔ)
( ُب  ِِٖٗبرقم ) (ُِٕٗ/ ْ)". أخرجو مسلم ُب صحيحو أان فرطكم على اٟتوض"

 .كتاب الفضائل، ابب إثبات حوض نبينا ملسو هيلع هللا ىلص
مقدمة ابن ىو ما سقط راك ُب آخر سنده أبف يقوؿ التابعي قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص. انظر:  (ِ)

 .(ّٗٗشرح ٩تبة الفكر للقارم )ص: ، (ُِٔالصبلح )ص: 
، أم: إىل ) النيب ملسو هيلع هللا ىلص(. انظر: ا١تسند ىو الذم اتصل إسناده من راكيو إىل منتهاه (ّ)

 .(ُّْ/ ُ) للسخاكم فتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث، (ِْمقدمة ابن الصبلح )ص: 
الوسيط ُب علـو كمصطلح اٟتديث انظر:  كصف الراكم بصفات تقتضي قبوؿ ركايتو. (ْ)

 .(ّٖٓاٟتديث )ص: 
 انظر: ا١ترجع السابق. ذكر الراكم بصفات تقتضي عدـ قبوؿ ركايتو. (ٓ)
 .(ُْٖ/ َُالنجم الوىاج )، (ِْٔ/ ٔحملتاج )مغٍت ا، (ُٖ/ ُّالبياف ) انظر: (ٔ)
كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار )ص: ،  (ُْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ٕ)

 .(َٓٓ)ص: 
كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار )ص: ،  (ُْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ٖ)

 .(َٓٓ)ص: 
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كاألفعاؿ كاٟتركؼ، كما ال بد منو ُب فهم الكتاب كالسنة، كال يعترب التبحر ُب 
 .(ِ)منها ٚتل/ بل يكفي (ُ)ىذه العلـو

  :كذكر الغزايل ُب الفصل ٖتقيقات
ا، كيكفي أف منها: أنو ال حاجة إىل تتبع األحاديث على تفرقها كانتشارى

يكوف لو أصل مصحح كقعت العناية فيو ّتميع أحاديث األحكاـ، كسنن 
  .(ّ)أيب داكد، كيكفي أف يعرؼ مواقع كل ابب فَتاجعو إذا احتاج إليو

ك٘تثيلو بسنن أيب داكد ليس بصحيح، فإنو مل يستوعب ": (ْ)الػػػنوكمقاؿ 
 (ٓ)البػػػخارمحكاـ كال معظمها، ككم ُب صحيح الصحيح من أحاديث األ

 (ٕ)الػػػػًتمذممن حديث حكمي ليس فيو، كأما ما ُب كتاب  (ٔ)كمسلػػػػم

                                 
 /أ(.ُٕٓهناية اللوحة ) (ُ)
 .(ُٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٖ/ ُّالبياف )انظر:  (ِ)
ُٕ). 
 .(ّّْ)ص:  للغزايل ا١تستصفىانظر:  (ّ)
من كبار علماء  النوكم، بن حسن أبو زكراي ٤تِت الدين ٭تِت بن شرؼ بن مرم ىو( (ْ

، كغَت ذلك ،كرايض الصاٟتُت كاجملموع، ،كالركضة ،شرح مسلم من تصانيفو: ا١تذىب،
طبقات الشافعيُت ، (ّٓٗ/ ٖطبقات الشافعية للسبكي ) ق(. انظر:ٕٔٔ) :سنة توُب

 (.ُّٗ-َٗٗ)ص: 
اٞتعفي  أبو عبد هللا البخارم دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم ابن ا١تغَتة بن بردزبوىو  (ٓ)

البخارم، ركل عن أيب عاصم النبيل، كمكي بن إبراىيم، كركل عنو خلق كثَت منهم 
الًتمذم كمسلم، من مصنفاتو صحيح البخارم، كالتاريخ الكبَت، كغَت٫تا، توُب سنة: 

 .(ْٕ/ ٗهتذيب التهذيب ) ،(ُّٗ/ ُِسَت أعبلـ النببلء )ق(. انظر: ِٔٓ)
، ركل عن القعنيب بن مسلم القشَتم النيسابورمأبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج ىو  (ٔ)

كأٛتد بن يونس كغَت٫تا، كركل عنو الًتمذم كأٛتد بن سلمة كخلق كثَت، من مصنفاتو 
هتذيب  ىو ، (ٕٓٓ/ ُِسَت أعبلـ النببلء )ق(. انظر: ُِٔصحيح مسلم، توُب سنة: )

 .(ُِٔ/ َُالتهذيب )
، ركل عن البخارم ؾ الًتمذمدمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاىو (ٕ) 
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كغَت٫تا من الكتب ا١تعتمدة فكثرتو كشهرتو أغنت عن التصريح  (ُ)كالنػػػػسائي
 .(ِ)"هبا

 ٚتيع مواضع اإلٚتاع كاالختبلؼ، كيكفي أف ضبطال ٭تتاج إىل  وأن :كمنها
أك أنو موافق قوؿ  ،اإلٚتاع ال ٮتالفُب ا١تسألة اليت يفيت فيها أف قولو  يعرؼ

ُب ذلك العصر مل يعرفها أك يغلب على ظنو أف الواقعة متولدة  ،بعض ا١تتقدمُت
على الصحيح ُب منع قوؿ اثلث، كعلى ىذا معرفة قياس الناسخ  نأماألكلوف، كال

  .(ّ)كا١تنسوخ
أف كل حديث أٚتع السلف على قبولو أك تواترت عدالة ركاتو فبل  :كمنها

ُب ركاتو بتعديل إماـ  حاجة إىل البحث عن ركاتو، كما عداه ينبغي أف يكتفى
  .(ْ)صحة مذىبو ُب التعديلرفت مشهور ع

ق ٚتهور األصحاب عليو، كشذ من شرط ُب بأط٦تا كىذا "قاؿ النوكم: 
أىلية "أم مع ضبطهم، كلو قاؿ:  "تواترت عدالة ركاتو"كقولو: اثنُت التعديل 

  .(ٓ)"كاف أكىل  "،ركاتو
 

                                 

 
سَت أعبلـ (. انظر: َِٕكغَته، من مصنفاتو سنن الًتمذم، ككتاب العلل، توُب سنة: )

 .(ّٕٖ/ ٗهتذيب التهذيب )، (َِٕ/ ُّالنببلء )
، ركل عن قتيبة بن سعيد، أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي النسائيىو  (ُ)

كب بشر الدكاليب، كأبو جعفر الطحاكم، من كإسحاؽ بن راىويو، كغَت٫تا، كركل عنو أ
، (ُِٓ/ ُْسَت أعبلـ النببلء )ق(. انظر: َّّمصنفاتو سنن النسائي، توُب سنة: )

 .(ّٔ/ ُهتذيب التهذيب )
 (.ٓٗ/ ُُركضة الطالبُت ) (ِ)
 .(ّّْ)ص:  ا١تستصفىانظر:  (ّ)
 .(ّْْ)ص:  ا١تستصفىانظر:  (ْ)
 .(ٔٗ/ ُُركضة الطالبُت ) (ٓ)
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كمنها: أف اجتماع ىذه العلـو إ٪تا يشًتط ُب اجملتهد ا١تطلق اجملتهد ُب ٚتيع 
الشريعة، ك٬توز أف يكوف للعامل منصب االجتهاد ُب ابب دكف ابب، فالناظر ُب 

، فبل يضره أف ال يعرؼ (ِ)تكفيو معرفة أصوؿ الفرائض (ُ)ةكى رَّ مسألة ا١تشى 
االختبلؼ الوارد ُب ٖترًن ا١تسكر مثبل، كىذا لو أف يفيت ُب الباب الذم يبلغ فيو 

  .(ّ)رتبة االجتهاد على الصحيح
على اعتبار االجتهاد أف من ال يقوؿ ابإلٚتاع كال ابلعمل أبخبار كٮترج 
 القضاء.  تو ابلقياس كالشيعة: ال ٕتوز تولياآلحاد كال

الذين ٬تركف النصوص على ظواىرىا، فإف  -كُب جواز تولية الظاىرية 
 –فقدكىا عدلوا إىل فحول الكبلـ كدليل ا٠تطاب، كيعدلوف عن تعليل النصوص 

                                 
ؾ فيها بُت أكالد األـ كأكالد األبوين، كبكسرىا دة، أم: ا١تشرَّ ا١تشرَّكة بفتح الراء ا١تشدَّ  (ُ)

"نسبة إىل  ةة، كابليميَّ ة، كابٟتجريَّ ابٟتماريَّ  على نسبة التشريك إليها ٣تازان، كتسمى أيضان 
 (. ِِٕ/ِٕ(، كاتج العركس)ُُّانظر: ا١تصباح ا١تنَت)ص ة،كا١تنربيَّ ، اليم"

كصورهتا: زكج، كذات السدس )أـ أك جدة فأكثر(، كعدد من أكالد األـ، كعصبة من 
 اإلخوة األشقاء كاحد فأكثر.  مثل:

 قضاء عمر الثَّاين  قضاء عمر األكَّؿ    
 النصف النصف زكج
 السدس السدس أـ 

 الثلث ابلسوية   الثلث أخواف ألـ
 . أخواف ألـ كأب

(. كانظر: التنبيو )ص ُْ/ٔالقوؿ ابلتشريك ىو ا١تشهور كا١تذىب كما ُب ركضة الطالبُت )
 (. ُْٖ-ُّٖ/ٗ(، هناية ا١تطلب )ُْٓ
ىو الفقو ا١تتعلق الفرائض: ٚتع فريضة ٔتعٌت مفركضة، أم: مقدرة. كاصطبلحا: (ِ) 

/ ِصباح ا١تنَت )ا١تانظر:  ابإلرث كالعلم ا١توصل ١تعرفة قدر ما ٬تب لكل ذم حق من الًتكة
 .(ّ/ ٔهناية احملتاج )، (ْٗٔ
 .(ّْٓ)ص:  ا١تستصفىانظر:  (ّ)
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  :كجهاف
 .(ُ)أظهر٫تا: صحة توليتهم، كالوجهاف كا٠تبلؼ ُب انعقاد اإلٚتاع دكهنم

كيكفي " قاؿ الغزايل:ابلدليل األمر السادس: معرفة أصوؿ االعتقاد 
، كال تشًتط معرفتها على طريقة ا١تتكلمُت كأدلتهم اليت  (ِ)م[عند] اعتقاد جاـز

  .(ّ)"٬تركهنا، ألف الصحابة مل يعتمدكا
معرفة اجملتهد من اٟتساب ما يعرؼ بو ا١تسائل اٟتسابية كلكن ُب اشًتاط 

 :الفقهية كجهاف
أحد٫تا: أنو يشًتط، فبل تصح تولية من ال يعرفو، كصححو ابن 

  .(ٓ()ْ)الصبلح
  .(ٔ)كاثنيهما: ال، كقاؿ الركايين: ىو ا١تذىب

كأف اجملتهد ليس لو أف  ،كٮترج من ىذا كلو أف ا١تقلد ال تصح توليتو القضاء
  .(ٕ)ديقلٌ 

عن  (ٖ)]قاصر[لكنو  كنصوصومذىب  صاحبكا١تقلد: من حفظ مذىب 
  كدقائقو.ير أدلتو غَت عارؼ لغوامضو ر تق

 .ككذا ال ٬توز لو الفتول
فلو عرؼ العامي أك العامل الذم مل يبلغ رتبة اجتهاد مسألة أك مسائل  

                                 
 .(َُٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 .(ّّْ)ص:  للغزايل ا١تستصفىُب النسخة )عند( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ِ)
 .(ّّْ)ص:  ا١تستصفىانظر:  (ّ)
 .(ِٖ -ِٕ/ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ْ)
 .(ِّٗ/ ٖهناية احملتاج إىل شرح ا١تنهاج )، (ِْ/ ُاجملموع )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)
 .(َُٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
 .(ِّٔ/ ٔمغٍت احملتاج )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٕ)
/ ٔمغٍت احملتاج )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٖ)

(ٔ /ِّٔ). 
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  :أبدلتها ففي جواز الفتول لو هبا كاألخذ بفتياه ثبلثة أكجو
  .(ُ)أصحها: ا١تنع
  .كاثنيها: اٞتواز

 .(ِ)كاثلثها: إف كاف الدليل نقبل جاز، كإف كاف قياسا مل ٬تز

القسم الثاين: ا١تنتسبوف إىل أرابب ا١تذاىب، كأصحاب الشافعي كأصحاب 
 أيب حنيفة، كىم ثبلثة أصناؼ: 

الء الصنف األكؿ: العواـ كا١تتفقهوف الذين مل يبلغوا رتبة من االجتهاد، كىؤ 
، كفيو خبلؼ أيٌب إف شاء هللا، (ّ)تقليدىم ألئمتهم مبٍت على جواز تقليد ا١تيت

 .(ْ)دكفلَّ كىؤالء ال يقى 

الثاين: البالغوف رتبة االجتهاد ا١تطلق، كىؤالء ال يقلدكف أئمتهم ُب العمل 
 (ٔ)١تػػػالككال ُب الفتيا، ألف اجملتهد ال يقلد ٣تتهدا، خبلفا  /(ٓ)كال ُب القضاء

، سواء خاؼ الفوات لضيق (ِ)ُب القضاء (ُ)يب حنيػػػػفة، كخبلفا أل(ٖ)(ٕ)كأٛتػػػػد

                                 
 .(ٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (َِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 .(َِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 .(ٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )كا١تذىب جواز تقليد ا١تيت. انظر:  (ّ)
 .(ِِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 /ب(.ُٕٓهناية اللوحة ) (ٓ)
ن مالك بن أيب عامر األصبحي، إماـ دار ا٢تجرة، كلد سنة: ىو مالك بن أنس ب(ٔ) 

ق(، أحد األئمة األربعة عند أىل الفقو، من مصنفاتو: "ا١توطأ"، توُب سنة: ّٗ)
 (.ْٖ/ ٖق(. انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب )ُٕٗ)

ق( أحد ُْٔىو أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ الشيباين: كلد سنة ) (ٕ)
ئمة الربعة احملدث الفقيو لو مصنفات عدة منها: ا١تسند، كتاب الزىد، ا١تعرفة كالتعليل، األ

( معجم ا١تؤلفُت ِِٓ/ ٔ(. انظر: الواُب ابلوفيات )ُِْكاٞترح كالتعديل، توُب سنة: )
(ِ /ٗٔ.) 

ا١تذىب عند اٟتنابلة أنو ال ٬توز للمجتهد تقليد ٣تتهد آخر، كفيو قوؿ أنو ٬توز لو  (ٖ)
شرح ٥تتصر التقليد عند ضيق الوقت، كقوؿ آخر، أنو ٬توز ليعمل بو ال ليفيت بو. انظر: 
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  .(ّ)لضيق الوقت أـ ال
أنو ٬توز التقليد عند ضيق الوقت للعمل بو، كال ٬توز لو  (ْ)ابن سػػػػريجكعن 

 .(ٓ)أف يفيت بو غَته
  .(ٔ)"أنو ال ٬توز الفتيا بطريق األكىل "كقياسوقاؿ الرافعي: 

  .(ُ)طرده ُب القضاء (ٖ)"التهػػػػذيب"ك (ٕ)"الشامػػػل"كُب 
                                 

 
 .(ِٗٔ/ ّ) للطوُب الركضة
يونس  ق(، أحد األئمة األربعة، قاؿَٖ: )كلد سنة ،أبو حنيفة النعماف بن اثبتىو (ُ) 

إال كاف عياال  ما طلب أحد الفقو :بن عبد األعلى ٝتعت الشافعي رضى هللا عنو يقوؿ
 رضى هللا عنو كقد سئل عنو رأيت رجبل لو كلمك ُب :كقاؿ اإلماـ مالك ،على أيب حنيفة

اٞتواىر ا١تضية ُب ق(. انظر: َُٓ، توُب سنة: )ىذه السارية أف ٬تعلها ذىبا لقاـ ْتجة
 .(ِٗ -ِٔ/ ُ)طبقات اٟتنفية 

الفصوؿ ُب ٬توز عند اٟتنفية للمجتهد أف يقلد ٣تتهدا ُب القضاء كُب غَته. انظر:  (ِ)
 .(ِْٖ/ ْ) للجصاص األصوؿ

 .(ََُ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: (ّ) 
يب م، ٝتع من الزعفراين، كأالبغداد يأبو العباس أٛتد بن عمر بن سريج القاضىو (ْ) 

داكد السجستاين، كأخذ عنو عدد كبَت، كنشر مذىب الشافعي، لو مصنفات كثَتة مل يعثر 
ق(. َّٔإال على القليل منها، كمنها: كتاب الرد على ابن داكد ُب القياس، توُب سنة: )

، (ُّٗطبقات الشافعيُت )ص: ، (ُِ/ ّطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) انظر:
 .(ُٗ/ ُشهبة )طبقات الشافعية البن قاضى 

 .(ََُ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: (ٓ) 
 .(ِِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: (ٔ) 

، بن الصباغ، عبد السيد بن دمحم بن عبد الواحد البغدادما نصر يبأل لالشام كتاب( ٕ)
٥تطوط، توجد منو نسخة مصورة ُب معهد ا١تخطوطات  ، كىوىػ(ْٕٕ) :ا١تتوَب سنة

( فقو شافعي. كقد حقق بعض أجزائو ُب رسائل علميَّة ُب اٞتامعة ٕبرقم ) العربية ابلقاىرة،
 اإلسبلمية اب١تدينة ا١تنورة.

سعود البغوم، الشافعي مُب الفركع لئلماـ، ٤تي السنة حسُت بن التهذيب: ىو  (ٖ)
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كصورتو: أف يتحاكم إليو مسافراف كالقافلة ترٖتل، كمن قاؿ بو فينبغي أف 
  .(ِ)يطرده ُب الفتول

كف على طريقتهم ُب ر كىؤالء إ٪تا ينتسبوف إىل الشافعي كغَته، ألهنم ٬ت
االجتهاد كاستعماؿ األدلة كترتيب بعضها على بعض، فيوافق اجتهادىم اجتهاد 

كغَته  (ّ)أبو علي السنجيأحياان، كقد صرح الكي تلك الطرؽ، كقد ٮتالفوهنم س
، كإذا استقلوا فإف كافقوا الشافعي أجابوا ٔتا (ْ)بذلك، فهؤالء ٣تتهدكف مستقلوف

السائل إ٪تا يسأؿ عن "فقد كاف القفاؿ ال يرل خبلفو، كيقوؿ:  ،رآه، كإف خالفوه
  .(ٓ)"مذىيب عنمذىب الشافعي ال 

كإذا رفعت للمجتهد كاقعة كاستفيت فيها فأداه اجتهاده إىل شيء ٍب كقعت 
  .؟ فيو كجهاف(ٔ)مرة أخرل ىل ٬تتهد اثنيا أك أيخذ ٔتقتضى اجتهاده األكؿ

لدليل األكؿ كمل يتجدد ما افيما إذا مل يكن ذاكر  كىذا، (ٕ)أك٢تما :أصحهما

                                 

 
ىو أتليف، ٤ترر، مهذب، ٣ترد عن األدلة غالبان ٠تصو من تعليق ، ك ق(ُٔٓ) :ا١تتوَب: سنة

 .(ُٕٓ/ ُكشف الظنوف )  انظر: شيخو القاضي حسُت.
 .(ِِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٖٔ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)
 .(ِِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: (ِ) 
ا١تهملة بعدىا نوف بكسر السُت -أبو علي اٟتسُت بن شعيب بن دمحم السنجي ىو  (ّ)

نسبة إىل قرية ٔترك، تفقو على الشيخ أيب حامد، كأيب بكر القفاؿ، كىو من  -ساكنة ٍب جيم
أكؿ من ٚتع بُت طريقة ا٠تراسانيُت كالعراقيُت، من مصنفاتو شرح ٥تتصر ا١تزين، كشرع فركع 

، (ّْْ/ ْطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: َّْابن اٟتداد، توُب سنة: )
 .(َِٕ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ّٖٗطبقات الشافعيُت )ص: 

/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٗ)ص:  البن الصبلح أدب ا١تفيت كا١تستفيتانظر:  (ْ) 
ِِْ). 
 .(ُِِأدب ا١تفيت كا١تستفيت )ص: انظر:  (ٓ) 
 .(ِٗٓ)ص:  التمهيد ُب ٗتريج الفركع على األصوؿ، (ّٗٓ/ ِا١تعتمد )انظر: (ٔ) 
 .(ََُ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: (ٕ) 
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 .قد يوجب رجوعو
لزمو  ،ٕتدد ما قد يوجب الرجوع كإف، مل يلزمو قطعا ،ف كاف ذاكرافإ

  .(ُ)قطعا
كلو استفيت العامل ُب كاقعة ٍب كقعت لو اثنية لزمو ٕتديد االستفتاء على 

  .عليو إعادة السؤاؿ كيشقيكثر كقوعها،  مسألةكوف ت، إال أف (ّ( )ِ)الصحيح
كا٠تبلؼ كا٠تبلؼ فيما إذا علم ُب قضية اجتهادية ٍب كقعت اثنيا، كُب 

  .(ٔ)( ٓ)كُب االجتهاد ُب القبلة ،(ْ)ُب التيمم ٕتديد الطلب
، األدلة فقد اختلف أصحابنا فيو كتكافأتكلو مل يًتجح عند اجملتهد شيء 

، لكن قد ٮتفى عن اجملتهد الًتجيح (ٕ)فقاؿ كثَت منهم: ال ٬توز كقوع ذلك
  .لقصوره

  :كقاؿ األكثركف: ٬توز كقوعو، كعلى ىذا فوجهاف
  شاء.األصلُت  إىل أمبُت رده  يتخَت وأحد٫تا: أن
 .(ٖ)رده إىل أغلظهما كىو اٟتظر دكف اإلابحة احتياطاي كاثنيهما:

الصنف الثالث: ا١تتوسطوف بُت الصنفُت، كىم الذين عرفوا ا١تسائل ابألدلة 
                                 

 .(ََُ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ُ) 
كللبغوم كالرافعي فيو تفصيل فإنو قاؿ: إف عرؼ أف جوابو مستند إىل نص أك إٚتاع أك   (ِ)

كاف ا١تقلد حيا، فبل يسأؿ مرة أخرل، كإف عرؼ أف جوابو مستند إىل رأم أك قياس، أك  
العزيز شرح ، (ُِّ/ ُالتهذيب ) ف ا١تقلد حيا، فاألصح أف يستفيت مرة أخرل. انظر:كا

 .(ِْْ/ ُِالوجيز )
فتاكل ابن الصبلح ، (ٕٓ/ ُاجملموع )ا١تذىب أنو ال يلزمو ٕتديد االستفتاء. انظر:  (ّ)

(ُ /َٗ). 
 .  (ِٗٔ/ ُهناية احملتاج )انظر:  (ْ)
 .(ُِِ/ ُركضة الطالبُت )انظر:  (ٓ)
 .(ْٖٓ/ ُالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 .(ُْٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 .(ُْٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)
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لكنهم مل يبلغوا رتبة االجتهاد ُب أصل الشرع، بل ُب مذىب إمامهم فيقرركنو 
إمامهم كقواعده، ٬تدكف أصولو نصوصا يستنبطوف  ابلدليل كال يتجاكزكف نصوص

  .(ُ)منها األحكاـ كما يفعلو اجملتهد ا١تطلق بنصوص الشارع
كمن شأهنم ا١تعرفة ابلفقو كأصولو كأدلتو كمسالك األقيسة، ٢تم أىلية التخريج 

 (ِ)ابالستنباط كإٟتاؽ غَت ا١تنصوص ٔتا نص عليو إمامهم، كىم أصحاب الوجوه
د ٮتتلفوف ُب ا١تسألة الختبلفهم ُب قياس أصوؿ إمامهم، كمنو يتولد ، كق(ّ)كالطرؽ
فيما إذا اختلف  (ٔ)أيخذ العامي حكمو كما سيأٌب ، كمنها(ٓ( )ْ)الوجوهيتولد 

  .عليو اجتهاد ٣تتهدين
ق غَت ا١تنصوص ٟتً أي  ،ٍب إف صاحب ا١تذىب إف نص على اٟتكم كالعلة

                                 
 .(ِِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٗأدب ا١تفيت كا١تستفيت )ص: انظر:  (ُ)
ذين أخذكا عنو ابلواسطة كاشتهركا ابستنباط أصحاب الوجوه: ىم أصحاب الشافعي ال(ِ) 

ابستنباط األحكاـ من نصوصو، كتوجيهها، كالتفريع عليها مثل: أٛتد بن سيار، كأبو 
اجملموع انظر: . الطيب بن سلمة، كأبو عبد هللا الزبَتم، كأبو سعيد اإلصطخرم، كغَتىم

االبتهاج ُب  ،(ُُٗ)ا١تقدمة/ ، مقدمة هناية ا١تطلب لعبد العظيم ٤تمود الديب (ّْ/ ُ)
 (.ُٕٔبياف اصطبلح ا١تنهاج )ص:

الطرؽ ىي اختبلؼ الركاة ُب حكام ا١تذىب، كأف يقوؿ بعضهم فيو قوالف أك  (ّ) 
كجهاف، كيقوؿ البعض اآلخر ال ٬توز كجها كاحدا، أك ٬توز كجها كاحدا، أطلق بعض 

الفتح  العلماء الوجوه على الطرؽ؛ ألف أصحاب الطرؽ كالوجوه، ىم األصحاب. انظر:
 .(ُُٕا١تبُت ُب مصطلحات الفقهاء كاألصوليُت لؤلستاذ الدكتور إبراىيم اٟتفناكم )ص:

الوجوه ٚتع كجو، كىي: اجتهادات أصحاب اإلماـ الشافعي اليت استنبطوىا على  (ْ)
ضوء األصوؿ العامة للمذىب، كالقواعد اليت رٝتها اإلماـ الشافعي، كىي ال ٗترج عن 

بتها إىل اإلماـ الشافعي األصح أهنا ال تنسب إليو.  انظر: الفتح نطاؽ ا١تذىب، كُب نس
(، ُُٕا١تبُت ُب مصطلحات الفقهاء كاألصوليُت لؤلستاذ الدكتور إبراىيم اٟتفناكم )ص:

 (.َٖٓا١تدخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي للدكتور أكـر يوسف عمر القواٝتي )ص:
 .(ٓٗأدب ا١تفيت كا١تستفيت )ص: انظر:  (ٓ)
 (.ُُِ-َُِانظر: )ص: (ٔ)



ٖٗ 

 

: (ُ)٤تمػػػػد بن ٭تِتقاؿ اإلماـ  ،اب١تنصوص بتلك العلة، كإف اقتصر على اٟتكم
  .(ِ)"ال ٬توز استنباط العلة كتعدية اٟتكم هبا ٓتبلؼ نصوص الشارع"

اٟتكم ٍب  ينقلوف أال تراىم ،األصحاب خبلفو بصنيعاألشبو "كقاؿ الرافعي: 
  .(ّ)"فركع علتوٮتتلفوف أف العلة كذا أك كذا، ككل منهم يطرد اٟتكم ُب 
كُب أخرل تشبهها على  ،كإذا نص صاحب ا١تذىب على حكم ُب مسألة

جعلهما على ك  ،جاز ٗتريج قوليو من كل كاحدة منهما إىل األخرل ،نقيضو
ج على : ال ٬توز، ٍب القوؿ ا١تخرَّ (ٓ)أبو إسػػػػحاؽ الشَتازم (ْ)/ كقاؿ الشيخ، قولُت

فيو كجهاف، كاختار الشيخ أبو إسحاؽ أنو ال  مذىبا لو؟على قواعده ىل يكوف 
الشفعة ُب بيع  يقوؿ: تثبت٬توز أف ٬تعل قوال لو إال إذا مل ٭تتمل الفرؽ، مثل أف 

  .(ٔ)كذلكالشقص ُب الدار فيجوز أف يقاؿ: قولو ُب اٟتانوت  
خرجة لؤلصحاب ىل ك٢تذا ا٠تبلؼ التفات إىل خبلؼ ذكر ُب أف الوجوه ا١ت

  .(ٕ)قدح ُب اإلٚتاع؟ كالصحيح أهنا تقدح فيوت

                                 
كأيب  أبو سعد دمحم بن ٭تِت بن منصور النيسابورم تفقو على أيب حامد الغزايلىو  (ُ)

طبقات ق(. انظر: ْٖٓا١تظفر ا٠تواُب، من مصنفاتو: احمليط ُب شرح الوسيط، توُب سنة: )
 .(ِّٓ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ّٖٔالشافعيُت )ص: 

 .(ِّْ/ ُِشرح الوجيز )العزيز انظر:  (ِ)
 .(ِّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ّ)
 /أ(.ُٕٔهناية اللوحة ) (ْ)
تفقو على القاضي أيب الطيب  براىيم بن علي بن يوسف الشَتازماأبو إسحاؽ  ىو(ٓ) 

كاللمع كشرحو  ،كالنكت ُب ا٠تبلؼ ،كا١تهذب ُب الفقو ،التنبيوالطربم، من مصنفاتو: 
، توُب سنة: كطبقات الفقهاء ،كا١تلخص كا١تعونة ُب اٞتدؿ ،كالتبصرة ُب أصوؿ الفقو

طبقات الشافعيُت )ص: ، (ُِٓ/ ْطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: ْٕٔ)
ِْٔ). 
كا١تذىب أنو ٬تعل قوال لو، لكن األكىل أف يقاؿ فيو إنو قياس أصلو، أك قياس قولو.  (ٔ)

 .(َُِ/ ُُالطالبُت )ركضة ، (ِّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: 
إف قلنا: الـز ا١تذىب مذىب خرقتو، كإال فصل ابن حجر ا٢تيتمي ُب ا١تسألة فقاؿ:  (ٕ)
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إف  صنفُت آخرين أيتيافا١تشهورة، كذكر بعضهم  ىيىذه األصناؼ الثبلثة 
  .(ُ)شاء هللا تعاىل

إذا عرؼ ذلك رجعنا إىل ا١تسألة ا١تتحررة كىي أنو ىل ٢تذا الصنف الثالث 
لو أك إلمامو؟ كىو مبٍت على  مقلدخذ بقولو الفتيا؟ ففيو خبلؼ مبٍت على أف اآل

  .أف موت اجملتهد ىل ٮترجو عن أف يقلد كيؤخذ بقولو؟ كفيو كجهاف
، كىو قريب من ا٠تبلؼ فيما إذا خالف ُب مسألة ٍب مات (ِ)أصحهما: نعم
 ىل ينعقد اإلٚتاع؟ 
ال لو، كإف قلنا: ال  إلماموكاآلخذ بقولو مقلد  ،فلو اإلفتاء ،فإف قلنا: نعم

 فبل.

لك أف تقوؿ: إف كاف ىذا ا١تأخذ فبل فرؽ بُت أف يكوف "قاؿ الرافعي: 
متبحرا أك غَت متبحر، بل العامي إذا عرؼ حكم ا١تسألة عند ذلك اجملتهد فأخرب 

 .(ّ)"عنو كاحد غَته بو تقليدا للمجتهد ا١تيت كجب أف ٬توز على األصح

رٔتا ظن ما ليس ألنو إذا مل يكن متبحرا  ؛ىذا ضعيف أك ابطل"قاؿ النوكم: 
لقصور فهمو كقلة اطبلعو على مظاف ا١تسألة، كاختبلؼ نصوص  ؛مذىبو مذىبو

ذلك اجملتهد كا١تتأخر منها، كالراجح كغَت ذلك، سيما مذىب الشافعي الذم ال 
ُب النقل  انقليولكثرة انتشاره كاختبلؼ  ؛ألفرادابو منو إال  يكاد يعرؼ ما يفىت

ائل صارت معلومة علما قطعيا عن ذلك كالًتجيح، فإف فرض ىذا ُب مس
كالزكاة ُب ماؿ  ،(ُ)كالفاٖتة ُب الصبلة ،(ْ)ا١تذىب، كوجوب النية ُب الوضوء

                                 

 
 .(ُْٕ/ َُ)  ٖتفة احملتاج . انظر: كىو األصح فبل

   .(َُِ)ص:  انظر: (ُ)
العزيز شرح الوجيز ا١تذىب أف موت اجملتهد ال يبطل تقليده بل يصح تقليده. انظر:  (ِ)

 .(ٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (َِْ/ ُِ)
 .(ُِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ّ)
   .(ُٕٔ/ ُمغٍت احملتاج )انظر:  (ْ)
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كصحة االعتكاؼ ببل  ،(ّ)كتبييت النية ُب صـو الفرض ،(ِ)الصيب كاجملنوف
ككجوب القصاص ُب القتل  ،(ٓ)لمكعدـ كجوب نفقة البائن اٟتا ،(ْ)صـو

  .(ٕ)"صح ىذا ،(ٔ)اب١تثٌقل
كتولية القضاء مرٌتب على جواز الفتيا، فإف جٌوزان قبولو جازت توليتو 

 القضاء.

  .(ٖ)"يشًتط عدـ ٣تتهد مستقل كاحد"قاؿ الغزايل: 
إف قالو مطلقا، فإف قلنا ابنعقاد كالية ا١تفضوؿ مع كجود  أف ىذاكعليو 

ُب  ألف ا٠تبلؼ ُب جواز فتول من بلغ رتبة االجتهاد ؛فهو مشكل ،الفاضل
ْتالة عدـ اجملتهد ا١تستقل ٞتواز فتواه ُب تلك اٟتالة  ٮتتصا١تذىب خاصة، ال 

رؼ عند من بلغ رتبة االجتهاد ُب مذىب إماـ   جائزقطعا، بل فتول ا١تقلد الصًٌ
تعُت يال كحينئذ تعُت أف يكوف ا٠تبلؼ حالة كجود اجملتهد ا١تستقل، فيللضركرة 

حة تولية ا١تفضوؿ أك إذا كاف ا١تيت أفضل تولية اجملتهد ا١تستقل على القوؿ بص
  .(ٗ)من اٟتي

برىاف قاؿ: ال ٬توز تقليد اجملتهد ا١تيت مع  أف ابنذكره الغزايل  كيؤيد ما

                                 

 
   .(َّ)ص:  والتنبي انظر: (ُ)
 .(ُِٔ/ ُا١تهذب ) انظر: (ِ)
 .(ُْٗ/ ِمغٍت احملتاج )انظر:  (ّ)
 .(َّٓ/ ُا١تهذب )انظر:  (ْ)
 .(ُْٕ/ ٓمغٍت احملتاج )انظر:  (ٓ)
 .(ُٕٔ/ ّ) ا١تهذبانظر:  (ٔ)
 .(ٗٗ/ ُُركضة الطالبُت ) (ٕ)
)أم: من بلغ مبلغ االجتهاد ُب مذىب إماـ، كمل يبلغ رتبة  ال ٕتوز توليتوحيث قاؿ: " (ٖ)

 .(ُِٗ/ ٕالوسيط )". انظر: مع القدرة على ٣تتهد مستقل االجتهاد ُب أصل الشرع(
 (.ِّٖ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ٗ)
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 ،، فإذا مل يوجد غَته كجب تقدٯتو على اٞتاىل(ُ)كجود ٣تتهد حي، ألنو أكىل
تمل أف يكوف ، ك٭ت(ِ)ا١تقلد الذم مل يبلغ رتبة االجتهاد ُب مذىب إمامو كا١تتفقو

 تلقى ىذا من الغزايل.

  .(ّ)"ككجود ىذا اجملتهد ُب ا١تذىب أعٌز من الكربيت األٛتر": القفػػػػاؿقاؿ 
الشػػػػيخ أيب كأصحاب  (ْ)ا١تراكزة األئمة أصحابو وىذا ُب ذلك الزماف كفي

  .(ٓ)حامد
كالشيخ أبو إسحاؽ  ،كالغزايل ،إماـ اٟترمُت"كقاؿ الشيخ ابن الصبلح: 

  .(ٔ)"من األئمة اجملتهدين ُب ا١تذىب ،الشَتازم
كاعلم أنو ٮترج هبذا الوصف كىو أىلية الفتيا أنو ال ٬توز تقليد الصيب 

  .القضاء ،كا١تعتوه ،كاجملنوف
ينظر إف امتد بو حىت يتأخر "كلو كاف يطرأ عليو اٞتنوف أحياان قاؿ الركايين: 

زمن  فإف أثر ُب /(ٕ) مل يصح تقليده، كإف قصر زمانو كالساعة ،عن أكقات النظر

                                 
 .(ُّٓ/ ٖالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ُ)
 .(ُِٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)
  .(ُٕ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ّ)
ا١تركازة: كيقاؿ ا٠تراسانيوف كطريقة ا٠تراسانيُت أيضان كىم ٚتاعة من أفذاذ علماء (ْ) 

عظم الشافعية سلكوا ٢تم طريقة خاصة ُب تدكين ا١تذىب كٝتوا بذلك ألف شيخهم كم
االبتهاج  انظر: أتباعهم مراكزة كىي نسبة إىل مرك كىي مدينة كبَتة مشهورة ٓتراساف.

 .(ِٕٔ)ص:
، كلد سنة: أٛتد بن دمحم بن أٛتد، الشيخ أبو حامد ابن أيب طاىر اإلسفراييٍتىو (ٓ) 

من مصنفاتو: شرح أيب القاسم الداركي، ، ك على أيب اٟتسن ابن ا١ترزابف تفقو ق(، ّْْ)
طبقات الفقهاء  انظر: .ق(َْٔا١تختصر، كلو كتاب ُب أصوؿ الفقو، توُب سنة: )

طبقات  ،(ُٔ/ ْطبقات الشافعية للسبكي ) ،(ّّٕ/ ُ)البن الصبلح الشافعية 
 .(ُّٕ/ ُالشافعية البن قاضى شهبة )

 .(َِّ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٔ)
 /ب(.ُٕٔهناية اللوحة ) (ٕ)
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 ،مل يصح، فإف عاد عقب إفاقتو إىل استقامة كفتور حسو كدىشة عقلو،إفاقتو  
  .(ُ)"ففي صحة تقليده كجهاف

تقليد  الفاسقكٮترج بو الفاسق، فبل يصح تقليده كإف كاف ال ٬توز للمجتهد 
غَته كحكمو ُب نفسو ما أدل إليو اجتهاده، كال فرؽ بُت أف يكوف لو ُب فسقو 

  .(ِ)شبهة كا١تبتدعة أك ال على الصحيح على ما ذكره ا١تاكردم
ل شهادتو منهم ، كخصص الرافعي ا١تنع ٔتن ال تقب(ّ)كقيل: ٕتوز تولية ا١تبتدع

 .(ْ)منهم على ما سيأٌب
  .(ٓ)ككذا اٟتكم ُب اإلمامة على ما يفهم من كبلـ ا١تاكردم

كٮترج بو أيضا الكافر، فبل ٕتوز توليتو القضاء على ا١تسلمُت كال على 
  .(ٔ)الكافرين

كما جرت بو العادة من نصب حاكم بُت أىل "قاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
ال تقليد حكم كقضاء، كإ٪تا يلزمهم حكمو  عامةكز الذمة منهم فتقليد رائسة 

 .(ٖ)"ابلتحاكم عنده (ٕ) ف[يلزمو ]ابلتزامهم ال للزكمو كال 

من ٚتع شرائط االجتهاد كلكن بلسانو خلل ٯتنعو من "فرع: قاؿ القاضي: 
 .(ٗ)"تقوًن الفاٖتة ٬توز أف يوىل القضاء

                                 
 .(ُٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب ): ال ٬توز. كالثاين ٬توز. انظر: كالوجهاف، أحد٫تا (ُ)
 .(ُٗٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ُٗٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ُْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
فإنو قاؿ: العدالة معتربة ُب القضاء كٚتيع الوالايت ٍب ذكر ىذا التفصيل. انظر:  (ٓ)

 .(ُٗٓ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت 
 .(ُٕٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
 ُب النسخة )يلزموا( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ حسب قواعد اللغة. (ٕ)
ْتر ا١تذىب ، (ُٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )، (ُُُاألحكاـ السلطانية )ص: انظر:  (ٖ)

(ُُ /ُٕٓ). 
 (.ُْٕانظر: فتاكل القاضي حسُت )ص: (ٗ)
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ابلقضاء، فبل ٕتوز الشرط الرابع ُب القاضي: االتصاؼ ابلصفات البلئقة 
  .(ُ)تولية ا١تغٌفل كال من اختل رأيو بكرب أك مرض ك٨تو٫تا

، كصحح ابن أيب عصركف (ّ)على الصحيح (ِ)ة[ابلكتاب]شًتط معرفتو يكال 
 ،، كبنا٫تا بعضهم على أنو ىل ٬تب عليو كتب احملاضر(ْ)عصركف مقابلو

  .(ٔ)، كعكس بعضهم البناء(ٓ)كالسجبلت؟ كفيو كجهاف
  .(ٕ)كوف بصَتا، فبل تصح تولية األعمىكيشًتط أف ي

  .(ٗ)ابن عصػػػػركف، كاختاره (ٖ)ل قوؿ قدًن أنو يصحيكفيو كجو بعيد، كق
 .(َُ)على الصحيح فلو أف ٭تكم ،لو ٝتع البينة ٍب عمي ا١تذىبكعلى 

جازت توليتو، كلو كاف ُب  ،(ُُ)كلو كاف أعشى يبصر ابلنهار دكف الليل
بصره ضعف فإف كاف يرل األشباح كال يعرؼ الصور مل ٬تز، كإف كاف يعرؼ 

 .(ُِ)الصور إذا قربت دكف ما إذا بعدت جاز

                                 
 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُْٓ/ ُٔ) اٟتاكم الكبَتانظر:  (ُ)
 .(ٕٗ/ ُُركضة الطالبُت )ُب النسخة )الكتاب(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ِ)
ٕٗ). 
 .(ٕٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)
 مل أعثر على كتابو، كمل أجد من نقل عنو ىذا. (ْ)
قاؿ اإلماـ: كمن أصحابنا من قاؿ: ال ٬توز أف يكوف القاضي أميا لكثرة اٟتاجة إىل  (ٓ)

 (ُِّ/ ٕالوسيط ). (ْْٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )الكتبة. انظر: 
كمن جوز لؤلمي أف يكوف قاضيا فبل ٯتكنو ىذا فعلو الغزايل ُب ابب آخر حيث قاؿ: " (ٔ)

 . (ُِّ/ ٕسيط )الو ". انظر: ٯتكنو إ٬تاب الكتبة كإف التمس صاحب اٟتق
 .(ُٕٔ/ ٖالتهذيب )، (ُٓٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 (.ِٕٓانظر: أدب القضاء البن أيب الدـ )ص: (ٖ)
 .(ُْٓ/ َُ)  النجم الوىاج انظر:  (ٗ)

 .(ُْٓ/ َُالنجم الوىاج )، (ُٗٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (َُ)
 .(ِِْٕ/ ٔالصحاح )انظر:  (ُُ)
 .(ُٗٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٓٓ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت انظر:  (ُِ)
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الشرط ا٠تامس: أف يكوف انطقا ٝتيعا، فبل ٬توز تقليد األخرس الذم ال 
ُت ُب ، ك٫تا مبنياف على الوجه(ُ)تفهم إشارتو، ككذا إف فهمت على الصحيح

  .(ِ)قبوؿ شهادتو
  .(ٔ)جاز ؛(ٓ)عػػػػػقدةأك  ،(ْ)فػػػػأفأةأك  ،(ّ)٘تتمػػػػةكلو كاف بلسانو 

 ،بو إذا صيحكال ٬توز تقليد األصم الذم ال يسمع أصبل، كإف كاف يسمع 
ُب  (ٖ)(...)، (ٕ)لكن السميع أكىل، كلو طرأ عليو صمم بطلت كاليتو ،جاز

 التقليد كجهاف.

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 .(ُٓٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
التمتمة ُب الكبلـ أال يبُت اللساف، ٮتطىء موضع اٟترؼ فَتجع إىل لفظ كأنو التاء   (ّ)

)ص:  البن فارس حلية الفقهاء، (ُُُ/ ٖالعُت )كقيل ىو الًتدد ُب التاء. انظر:  كا١تيم.
 .(ٕٓالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص: ، (ٖٕ
حلية ، (َْٕ/ ٖالعُت ). انظر: الفأفأة ُب الكبلـ: إذا كاف الفاء يغلب على اللساف (ْ)

 .(ٕٓالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص: ، (ٖٕ)ص:  البن فارس الفقهاء
ةي  ك ، كيوثقو.ءالشيما ٯتسك : العقدة (ٓ) اللساف: ما مل ينطق ْترؼ، أك كانت فيو  عيٍقدى

 (.ُْٔانظر: ا١تعجم الوسيط )ص فيو مسكة من ٘تتمة، أك فأفأة.
 .(ُٗٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٓٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
 .(ُٗٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٓٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 ما بُت القوسُت كلمة غَت كاضحة ُب ا١تخطوط، كمل أىتد إليها ابلنظر ُب ا١تراجع. (ٖ)
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 الفصل الثالث
الشركط ا١تتقدمة ا١تعتربة ُب القاضي تعذر ُب ىذه األعصار اجتماعها ُب 
اإلماـ األعظم، كقد خبل العصر عن اجملتهد ا١تستقل قطعا، كىو شرط فيهما ُب 

 .(ُ)اجملتهدين ُب ا١تذىب، إما مطلقا أك ُب حق كل قاضقوؿ، كخبل أيضا عن 

لئبل  ؛فالوجو القطع بتنفيذ قضاء من كاله السلطاف ذك الشوكة"قاؿ الغزايل: 
 (ِ)يعصيتتعطل ا١تصاحل، كيدؿ عليو تنفيذ قضاء قاضي البغاة للحاجة، لكن 

  .(ّ)"إىل الفاسق كاٞتاىل، كينفذ حكمو للضركرة بتفويضو
  .(ٓ)"احملػػػػػرر"كجـز بو ُب  (ْ)الرافعيكاستحسنو 

لكن ُب بعض الشركح أف قاضي البغاة إف كاف منهم فإف أكجب "قاؿ: 
إذا  العاقلمل ٬تز قضاءه، كأف القاضي  (ٔ)النػػػػهركافبغيهم الفسق كبغي أىل 

  .(ٕ)"أجاب إليو غاباستقضاه أمَت 
 
 
 

                                 
 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ُ)
( ما بُت القوسُت مكرر ُب ، كيدؿ عليوالسلطاف ذك الشوكة لئبل تتعطل ا١تصاحل) (ِ)

/ ٕ)لوسيط النسخة كقد شطب الناسخ على بعض الكلمات، كيدؿ على تكرارىا ما ُب ا
ُِٗ). 
 .(ُِٗ/ ٕ)انظر: الوسيط  (ّ)
 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 (.ُِٖٔ/ّانظر: احملرر للرافعي ) (ٓ)
 كيلو مًت،   ّٓكتبعد عنها  بغداد تقع ُب دكلة العراؽ ُب شرؽمدينة  ىيالٌنهركاف  (ٔ)

مراصد  ،(َٔا١تسالك كا١تمالك لبلصطخرم )النص/  كفيها كقعت ا١تعركة الشهَتة.
 ، الشبكة العنكبوتية.(َُْٕ/ ّمكنة كالبقاع )ٝتاء األأاالطبلع على 

 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)



ٕٗ 

 

كغَت٫تا من ا١تتأخرين: ما  (ِ)كابػػػػن أيب الدـ (ُ)الشػػػػػيخ ابن الصبلحكقاؿ 
ذكره الغزايل ال نعلم أف أحدا قالو، كالذم قطع بو العراقيوف كا١تراكزة أف الفاسق ال 

  .(ّ)تنفذ أحكامو
متأكال ُب خركجو  ،فإذا نفذان قاضي البغاة فبل بد أف يكوف مع علمو عدال

/ (ٓ)قد ، كىذا(ْ)خبلؼ فيو كالهم غيمعهم، كال بد من أتكيل ٛتل البغاة على ب
 (ٗ)كالركايين (ٖ)كالبغوم (ٕ)كالبندنيجي كالشيخ أبو إسحاؽ (ٔ)ذكره ا١تاكردم

  .(ُُ)عن النص حسُت، كحكاه القاضي (َُ)"ا٠تبلصػػػػة"كالغزايل ُب 

                                 
أبو عمرك عثماف بن عبد الرٛتن بن عثماف الكردم الشهرزكرم  قي الدينىو: ت(ُ) 

من فقهاء الشافعية، من تصنيفاتو: شرح  لده،تتلمذ على كا ، ا١تعركؼ اببن الصبلح،
كطبقات  ،ككتاب أدب ا١تفيت كا١تستفيت ،كعلـو اٟتديث ،ككتاب الفتاكل ،مشكل الوسيط

 ،(ِْْ -ِّْ/ ّكفيات األعياف ) ق(. انظر:ّْٔ) :سنة ، توُبالفقهاء الشافعية
 .(ُُٓ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

ا١تعركؼ اببن أيب الدـ، كاف إماما ُب ا١تذىب  بن عبد ا١تنعمإبراىيم بن عبد هللا ىو  (ِ)
الشافعي، من تصانيفو: شرح مشكل الوسيط، كأدب القضاء كىو مطبوع، توُب سنة: 

طبقات الشافعية البن ، (ُُٓ/ ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: ِْٔ)
 .(ٗٗ/ ِقاضى شهبة )

، أدب القضاء البن أيب الدـ (ّْٔ/ ْ) البن الصبلح شرح مشكل الوسيطانظر:  (ّ)
 (.ِِٕ)ص:
 .(ّٕ/ ُٖكفاية النبيو )(،  ِِٕانظر: أدب القضاء البن أيب الدـ )ص: (ْ)
 /أ(.ُٕٕهناية اللوحة ) (ٓ)
 .(ُّْ/ ُّاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
 .(ِْٓ/ ّا١تهذب )انظر:  (ٕ)
 .(ِٕٖ/ ٕالتهذيب )انظر:  (ٖ)
 .(َْٖ/ ُِذىب )ْتر ا١تانظر:  (ٗ)

 (.ٕٔٔانظر: ا٠تبلصة )ص: (َُ)
 (.َّْ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ُُ)
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  .(ُ)كشرط الركايين ُب كل من ا١تويل كا١توىل أف يعلم أىليتو القضاء
إف كاف ٢تم قاض قاؿ ا١تعتربكف: "كقد مر أف الرافعي قاؿ ُب كتاب البغاة: 

ينظر إف كاف ال يستحل دماء أىل العدؿ كأموا٢تم نفذ حكمو ٔتا ينفذ بو حكم 
قاضي العدؿ، كإف كاف يستحل دمهم ال ينفذ حكمو، ألف من شرط القضاء 

  .(ِ)"العدالة
رة إىل أف بعضهم كافق الغزايل كمنهم من يطلق قولو بنفوذ قضائو، كفيو إشا

لو نصب ا١تتغلب على إقليم قاضيا جاىبل أك فاسقا كال "الركايين:  ذكره (ّ)فيما
ىل تنعقد أحكامو كقضاايه من تزكيج األايمى كالتصرؼ  ،يقدر الناس على دفعو

٭تتمل كجهُت: أحد٫تا: ال، كيتحاكموف إىل من ىو أىل  ؟ُب أمواؿ اليتامى
 انتهى. (ْ)"دكا أىبل لو نفذت أحكامو للضركرةللقضاء، فإف مل ٬ت

كيتعٌُت على السلطة ُب ىذه األزمنة أف يويل من اتصف بصفة العلم ٔتذىب 
إماـ إذا كاف عارفا بغالب منصوصاتو كأقوالو ا١تخٌرجة كأقواؿ أصحاب صحيح 

 ا١تذىب، ألنو أقرب إىل مقصود الشارع من غَته.

 فروع:

اختلف الناس ُب جواز الوالية من قبل الظامل على "قاؿ ا١تاكردم:  األول:
  .(ٓ)قولُت: أحد٫تا: اٞتواز، كالثاين: ا١تنع

 كاألصح أف يفٌصل فيقاؿ: ما يتواله من جهتو ثبلثة أقساـ:

كتنفيذه كالصدقات كالزكوات،  همن غَت اجتهاد فعلوأحدىا: ما ٬توز ألىلو 
 عن االجتهاد فيو، ك٬توز غٌتألف النص على مستحقو أ ؛فيجوز توليتو من جهتو

                                 
 .(ّٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 .(ِٖ/ ُُالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 ىنا كلمة )إذا( بُت كلميت )فيما( ك )ذكره(  كينبغي زايدهتا كما يعلم من السياؽ. (ّ)
كفاية مل أجد ىذا الكبلـ ُب ْتر ا١تذىب، كجدتو البن الرفعة كنسبو إىل الكاُب. انظر:   (ْ)

 .(ّٕ/ ُٖكفاية النبيو )
 .(ُِٕألحكاـ السلطانية للماكردم )ص: نظر : اا(ٓ)
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 أف ينفرد أراببو بو.

ما ال ٬توز أف ينفردكا بو كيلـز االجتهاد ُب مصرفو كأمواؿ الفيء،  والثاين:
 فبل ٕتوز توليتو من جهتو.

كالثالث: ما ٬توز أف يتواله أىلو كلبلجتهاد فيو مدخل ُب القضااي 
، كإف  زجا ٤تبوسُتبُت أك توسطا  مًتاضيُتكاألحكاـ، فإف كاف تنفيذ اٟتكم بُت 

 كاف إلزاـ اختيار مل ٬تز.

، ككذا قالو (ُ)الثاين: قاؿ ُب جواز حكم ا١تقلد ٓتبلؼ مذىبو كجهاف
 .(ِ)الغزايل، كقاؿ ُب بعض حكمو: إذا حكم بو خبلؼ

الثالث: يستحب أف يكوف القاضي مع الصفات ا١تشركطة كافر العقل حليما 
 ،جاز ،كلو كيل مقعدا أك أقطع، ألعضاءكامل اٟتواس كاكيقظة  ذا فطنة  متثبتا

 ،بريئا من الشحناء ،لكن السليم أكىل، كأف يكوف عا١تا بلغة الذين يقضي بينهم
ذا رأم كسكينة ككفاء، إذا كعد كَب، كأف ال  ،صدكؽ اللهجة ،بعيدا من الطمع

، فبل يتمكنوف من استيفاء اٟت ، كال ضعيفا جةيكوف جٌبارا هتابو ا٠تصـو

                                 
قاؿ ا١تاكردم: إف كاف القاضي شافعيا فأداه اجتهاده ُب قضية أف ٭تكم ٔتذىب أيب  (ُ)

 حنيفة جاز.
٬توز كاٞتمع بينهما أف القاضي إذا مل يبلغ مرتبة االجتهاد ُب مذىب  كالوجو الثاين أنو ال

إمامو ال ٭تكم بغَت مذىبو، كإف بلغ مرتبة االجتهاد ُب مذىب إمامو فلو اٟتكم بغَت مذىب 
/ َُالنجم الوىاج )، (ٖٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )إمامو.  انظر: 

 .(ُُٔ/ َُٖتفة احملتاج )، (ُٓٓ
يس لو أف يشًتط على النائب اٟتكم ٓتبلؼ اجتهاده أك ٓتبلؼ قاؿ الغزايل: "ل (ِ)

جتهاد ُب حق اجملتهد اعتقاده حيث ٬توز تولية ا١تقلد للضركرة بل اعتقاد ا١تقلد ُب حقو كاال
فإف شرط حنفي على انئبو الشافعي اٟتكم ٔتذىب أيب حنيفة رٛتو هللا جاز لو اٟتكم ُب  

يها ا١تذىباف كما فيو خبلؼ ال ٭تكم فيو أصبل ال ٔتذىب أيب حنيفة كل مسألة توافق ف
الوسيط ُب ". هللا فإنو خبلؼ اعتقاده كال ٔتذىب الشافعي هنع هللا يضر فإنو مل يفوض إليو رٛتو

 (ِّٗ -ِِٗ/ ٕا١تذىب )
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، كرعاية العلم كالدين أكىل (ُ)كاألكىل أف يكوف قرشيا، كيطمعوف فيوبو  يستخفوف
  .(ِ)من رعاية النسب

فإف علم اإلماـ ٦تن يولٌيو القضاء اتصافو ابلصفات ا١تشركطة اعتمد عليها، 
]كإف مل عنده أىليتو كفاه كمل ٮتتربه، استفاض، فإف حالوكإال ْتث عن 

كىل  ،(ْ)[كٮتتربه]فإف شهد عنده بذلك شاىداف اعتمد عليهما  (ّ)يستفض[
  .(ٓ)ار كاجب أك مستحب؟ فيو كجهافبىذا االخت

مل ينفذ حكمو ك  أٙتا،كلو كيل من مل ٬تتمع فيو الصفات ا١تعتربة عا١تا ْتالو 
  .(ٔ)بصواب كال خطأ على األصل ا١تمهد ُب الشريعة
يل فالوالية ابطلة، فإذا علم هبا ا١تو كلو كيل من اجتمعت فيو الصفات لكن مل ي

 .(ٖ)التولية (ٕ)[نفتؤ است]علم 

                                 
: كىم سكاف كىي بطناف: قريش البطاحالقرشي نسبة إىل قريش، كقريش قبيلة معركفة  (ُ)

كقيل ُب  : الذم ينزلوف خارج الشعب،، كقريش الظواىرالذين ينزلوف بُت أخشيب مكةمكة 
، كقيل قريش ألهنا كانت ٕتارا تكتسب كتتجر كٖتًتش فسميت ْتوت ُب البحرب تسميتها

األنساب . انظر: قريش ابن اٟتارث بن ٮتلد بن النضر بن كنانة نسبة إىل رجل اٝتو
/ ْمعجم البلداف ) ،(ْٗثَتة ُب السنة كالسَتة )ص: ا١تعامل األ، (ّٗٗ/ َُللسمعاين )

ّّٕ). 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِ/ ُّالبياف )، (ُٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)

ُْٖ). 
اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ّ)

(ُٔ /ُِ). 
 .(ُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ُب النسخة )كمل ٮتتربه( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)
ْتر ، (ُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )الوجو األكؿ أنو مستحب، كالثاين أنو كاجب. انظر:  (ٓ)

 .(ِٓ/ ُُا١تذىب )
 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 و السياؽ حسب قواعد اللغة.ُب النسخة )استأنفت(، كا١تثبت ما يقتضي (ٕ)
 .(ّٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:   (ٖ)
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 الفصل الرابع: يف الفتوى

كليس لو اختصاص ابلباب، كىي من فركض الكفاايت الفاضبلت، فإف مل 
إليها،  ال ٬تب التسارعيوجد من يقـو هبا إال كاحد تعٌينت عليو، كمع فرضيتها 

 كالكبلـ فيها ُب طرفُت:

عن الفسق  (ِ)[كالنزاىة]العدالة  /(ُ) ا١تفيت، كيشًتط فيواألكؿ: ُب 
  .(ّ)، كأىلية االجتهادركءةكمسقطات ا١ت

كلو عرؼ العامي مسألة أك مسائل بدليلها ففي جواز اإلفتاء لو خبلؼ 
  .(ْ)تقدـ، كاألصح ا١تنع

كلو كانت لو أىلية االجتهاد ُب ابب دكف غَته فاألصح جواز الفتول لو 
  .(ٓ)فيو

كُب جواز تقليد ا١تيت ا٠تبلؼ ا١تتقدـ، كاألصح  ،ا ُب تقليد اٟتيىذ
 .(ٔ)اٞتواز

  :كأصحاب الشافعي كغَته: ٜتسة أقساـ :قاؿ ابن الصبلح كالنوكم
  .(ٕ)ف[يقلدك ]عواـ فبل 

  .(ٖ)ف مطلقا فيقلدكفك ٣تتهد
تهدكف ُب ا١تذىب خاصة ففتواىم مبنية على جواز تقليد ا١تيت كما ٣تك 

                                 
 /ب(.ُٕٕهناية اللوحة ) (ُ)
فتاكل ابن ما بُت ا١تعقوفتُت بياض ُب النسخة، كا١تثبت اجتهادا مٍت ابلرجوع إىل  (ِ)

 .(ُْ/ ُاجملموع )، ك (ُِ/ ُالصبلح )
 .(ُْ/ ُاجملموع )، (ُِ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)
 .(ْٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ْ)
 .(ٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٓ)
 .(ُِْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 ُب النسخة )يقلدكا( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ حسب قواعد اللغة. (ٕ)
 .(ِْ/ ُاجملموع )، (ُِ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٖ)
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 .(ُ)ذكرىم الرافعي كما تقدـ تقدـ، كىؤالء

حافظ مذىب  ،لكنو فقيو النفس ،كرابعها: من مل يبلغ رتبة أصحاب الوجوه
، كىذه صفة كثَت من كالتزييفلو أىلية التقرير كالًتجيح  ،عارؼ أبدلتو ،إمامو

الذين رتبوا ا١تذىب كحرركه كصنفوا فيو،  ا١تصنفُتا١تتأخرين إىل آخر ا١تائة الرابعة 
لناس اليـو بكتبهم، ككانوا ال يقتصركف على القياس اٞتلي، فتجوز كاشتغاؿ ا

بلغ ُب التحاقها اب١تذىب تفتاكيهم يعٍت على الصحيح ُب جواز تقليد ا١تيت، كال 
 .(ِ)مبلغ فتاكم أصحاب الوجوه

ْتفظ ا١تذىب كنقلو كفهمو ُب الواضحات  يقوموفصنف  :كا٠تامس
كٖترير الكتب، فتعتمد فتواىم فيما  ير أدلتور لكنهم ضعفاء ُب تق ،كا١تشكبلت

ينقلونو من مسطورات مذىبهم من نصوص إمامو كتفريع اجملتهدين فيو، كما ال 
 فكر أنو ال فرؽ بَت٬تده منقوال إف كجد ُب ا١تنقوؿ معناه ْتيث يدرؾ بغَت ك

جاز إٟتاقو بو ُب الفتول بو، ككذا ما يعلم اندراجو ُب ضابط ٦تهد ُب  ،بينهما
ما ليس كذلك ٬تب إمساكو عن الفتول بو، كىو اندر ُب حق ك  ،ا١تذىب

كال ىي ُب  ،(ّ)مسألة مل ينص عليها لن ٕتد أف كقع :ا قالو اإلماـمى ا١تذكور، لً 
كال مندرجة ٖتت ضابط، كيشًتط كونو فقيو النفس ذا حفظ  ،معٌت ا١تنصوص
 .(ْ)كافر من الفقو

كوف معظم الفقو بكينبغي أف يكتفى ُب ىذين الصنفُت "قاؿ ابن الصبلح: 
  .(ٓ)"من الوقوؼ على الباقي على قرب لدربتو ذىنوعلى 

ف فإفإف حفظ كاحد كتااب ُب ا١تذىب كىو قاصر مل يتصف هبذه الصفات 

                                 
 .(ّْ/ ُاجملموع )، (ِٗ/ ُالصبلح ) فتاكل ابنانظر:  (ُ)
 .(ْْ/ ُاجملموع )، (ّٓ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ِ)
إذ يبعد كما قاؿ إماـ اٟترمُت أف تقع مسألة كعبارة النوكم أكضح حيث عرب عن ىذا " (ّ)

 .(ْْ/ ُاجملموع ) ".مسألة مل ينص عليها ُب ا١تذىب كال ىي ُب معٌت ا١تنصوص
 .(ْْ/ ُاجملموع )، (ّٔ/ ُبلح )فتاكل ابن الصانظر:  (ْ)
 .(ّٕ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٓ)



َُّ 

 

مل ٬تز الرجوع إىل قولو، كإف مل ٬تد غَته كاستفتاه  ،كجد غَته ابلصفات ا١تذكورة
لو  نقل ،نها ُب كتاب موثوؽ بصحتو كىو ٦تن يقبل خربهفإف كجد ا١تسألة بعي

حكمها بنصو، كالسائل مقلد لصاحب ا١تذىب، قاؿ: كذا كجدتو ُب كبلـ 
، كإف اعتقدىا من هبعضهم، كالدليل يعضده، كإف مل ٬تدىا مل يقسها على مسطور 

  .(ُ)قياس ال فارؽ
 ،(ِ)اٟتليػػػػميقطع ىل ١تقلد أف يفيت ٔتا ىو مقلد فيو؟ قلنا: "قاؿ: فإف قيل: 

كالركايين كغَتىم اب١تنع، كالقفاؿ ا١تركزم ابٞتواز، كقاؿ: ١تن حفظ  ،كاٞتويػػػػػٍت
  .مذىب صاحب مذىب كنصوصو أف يفيت بو، كإف مل يعرؼ غوامضو

  .(ّ)"فو إىل إماموضينفسو، بل يعلى أنو من عند  يقوؿفإف جوزانه ال 
من حالو أنو يفيت ٔتذىب إماـ  مى لً فإف عي  ،كإذا أفىت اإلنساف ٔتذىب إمامو

إىل صاحب  وفبل بد أف يضيف ،كفاه إطبلؽ اٞتواب، كإف مل يعلم  ،معٌُت 
  .(ْ)ا١تذىب

 اإلفتاء على ا١تسؤكؿ كجهاف  ُتُّ عففي تى  ،كلو كاف ُب البلد مفتياف فأكثر
  .(ٓ)كإ٪تا ٬تب اإلفتاء فيما كقع دكف ما مل يقعكالشهادة، 

كال ٬توز ١تفت على مذىب إماـ إذا اعتمد الكتاب أف يعتمد إال على  
فإف كثق أصل التصنيف دكف / (ٔ)كتاب موثوؽ بصحتو ُب ذلك ا١تذىب،

                                 
 .(ْٓ/ ُاجملموع )، (َْ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ُ)
أبو عبد هللا اٟتسُت بن اٟتسن بن دمحم بن حليم اٟتليمي شيخ الشافعيُت ٔتا كراء ىو  (ِ)
، توُب سنة: شعب اإلٯتاف ا١تنهاج ُب، تفقو على أيب بكر القفاؿ، من تصانيفو: النهر

طبقات  ،(ّّٓ -ّّّ/ ْطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: َّْ)
 .(ُٖٕ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (َّٓالشافعيُت )ص: 

 .(ْٓ/ ُاجملموع )، (ّٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)
 .(ْٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ْ)
 .(ْٓ/ ُاجملموع )، (ْٓ/ ُ)فتاكل ابن الصبلح انظر:  (ٓ)
 /أ(.ُٖٕهناية اللوحة ) (ٔ)



َُْ 

 

فليستظهر بنسخة أخرل، كقد ٖتصل لو الثقة بنسخة غَت موثوؽ هبا ُب  ،النسخة
، فإف مل َتل الكبلـ منتظما كىو عارؼ موضع اإلسقاط كالتغيبعض ا١تسائل إذا رأ

إف كجده موافقا ": (ُ)الشػػػػيخ تقي الدينقاؿ  ،٬تد إال نسخة غَت موثوؽ هبا
ألصوؿ ا١تذىب كىو أىل لتخريج مثلو لو مل ٬تده منقوال فلو أف يفيت بو، فإف أراد 

فبل يقوؿ: قاؿ الشافعي مثبل كذا، كليقل: كجدت عن  (ِ)]قائلو[حكايتو عن 
الشافعي، أك بلغٍت عنو كذا، كإف مل يكن أىبل لتخريج مثلو مل ٬تز لو اإلفتاء بو، 

 .(ّ)"كلو أف يقوؿ على سبيل اإلخبار: كجدت ُب نسخة من كتاب كذا كذا

أك  على مذىب الشافعي أف يكتفي ٔتصنف ١تفتال ٬توز "قاؿ النوكم: 
مصنفُت ك٨تو٫تا من كتب ا١تتقدمُت كأكثر ا١تتأخرين لكثرة االختبلؼ ُب اٞتـز 
كالًتجيح، كقد ٬تـز ٨تو عشرة من ا١تصنفُت بشيء كىو شاذ ٥تالف للمنصوص 

  .(ْ)"كما عليو اٞتمهور
را كهتديدا ُب زجعنده ؤكؿ ك٬توز للمفيت أف يشدد اٞتواب بلفظ كىو م

من فهم منو أنو يريد أف يقتل،  (ٓ)و ال توبة للقاتلمواضع كما أفىت ابن عباس أبن
كأفىت غَته أبف لو توبة ١تا فهم منو أنو قتل كأراد التوبة، ككذا يقوؿ ١تن قاؿ لو: إف 
قتلت عبدم ىل علٌي قصاص؟: إف قتلتو قتلناؾ، كالقتل لو معاف، كلو أف ينتصر 

  .(ٔ)على اٟتق، ىذا إذا مل يًتتب على إطبلقو مفسدة
وز االعتماد على فتول الفاسق كلو كاف ٣تتهدا مستقبل، كلو كقعت لو كال ٬ت

                                 
 ىو أبو عمرك بن الصبلح، كقد سبقت ترٚتتو. (ُ)
، (ِٓ/ ُفتاكل ابن الصبلح )ما بُت ا١تعقوفتُت بياض ُب النسخة، كالتكميل من  (ِ)

 .(ْٕ/ ُاجملموع )ك 
 .(ِٓ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)
    .(ْٕ/ ُاجملموع )انظر:  (ْ)
 .(ٖٕٔ/ ُتفسَت البغوم )انظر:  (ٓ)
 .(َُّ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ِّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)



َُٓ 

 

 .(ُ)كاقعة عمل فيها ابجتهاده كمل يقلد
 .ُب جواز استفتاء من مل يعرؼ عدالتو كفسقو كجهافك 
  .أحد٫تا: ال، كالشهادة 

  .(ّ)عليو (ِ)[فتُتستا١ت]كأظهر٫تا: نعم، لتعذر اطبلع 
عمى كاألخرس إذا عرفت إشارتو أك كاف للعبد كا١ترأة كاأل الفتولك٬توز 

  .(ْ)يكتب
 ،سليم الذىن ،فقيو النفس ،كينبغي أف يكوف ا١تفيت متنزىا عن خواـر ا١تركءة

كجلب  ،حسن التصرؼ كاالستنباط، كال يؤثر فيو القرابة كالعداكة ،الفكر رصُت
كراكم األخبار النبوية، فلو أف يفيت لولده كعلى عدكه، قالو ابن   ،النفع كدفع الضر

 .(ٓ)الصبلح

ُب فتواه شخصا  انبذ: أما ا١تفيت إذا اٟتاكمككجدت عن صاحب "قاؿ: 
 .(ٔ)"معٌينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كشهادتو

بدعتو بكٌفره ن: كتقبل فتول أىل األىواء كا٠توارج كمن ال (ٕ)الصػػػيمرمقاؿ 

                                 
 .(ْْ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ُ)
 .(َُّ/ ُُركضة الطالبُت )ُب النسخة )ا١تفتُت( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ِ)
، (ِّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْْ /ُفتاكل ابن الصبلح )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)

 .(َُّ/ ُُركضة الطالبُت )
 .(ُْ/ ُاجملموع )، (ُِ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ْ)
 .(ُْ/ ُاجملموع )انظر:  (ٓ)
 .(ْْ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٔ)
من أصحاب  ابن دمحم، القاضي الصيمرم، أبو القاسم عبد الواحد بن اٟتسُت ىو  (ٕ)

الوجوه ُب ا١تذىب الشافعي، أخذ عنو ا١تاكردم، من تصانيفو: كتاب اإليضاح، ككتاب ُب 
طبقات ق(. انظر: ّٖٔالقياس كالعلل، ككتاب ُب أدب ا١تفيت كا١تستفيت، توُب بعد سنة: )

طبقات ، (ّّٗ/ ّطبقات الشافعية الكربل للسبكي )، (ٕٓٓ/ ِالفقهاء الشافعية )
 .(ُْٖ/ ُاضى شهبة )الشافعية البن ق



َُٔ 

 

 .(ُ)فٌسقونكال 

كأما الرافضة الذين يسبوف السلف ففتاكيهم ": (ِ)ا٠تطيػػػػب البغدادمقاؿ 
  .(ّ)"مردكدة كأقوا٢تم ساقطة

لو الفتول على  كمن كاف من أىل الفتول كىو قاض فهو كغَته كال يكره
  .(ْ)أصح الطريقُت

 .(ٔ)، كُب األحكاـ كجهاف(ٓ)كقيل: يكره لو ُب غَت األحكاـ

كاألصويل ا١تاىر كا١تتصرؼ ُب الفقو ال ٭تل لو الفتول "قاؿ اإلماـ كغَته: 
ٔتجرد ذلك، كلو كقعت لو كاقعة لزمو أف يستفيت فيها، كيلحق بو ا١تتصرؼ 

  .(ٕ)"ناظرينحوؿ ا١تكف ا٠تبلفيُتُب الفقو من  البحاث
تفيت أف يتساىل ُب فتواه، كمن عرؼ بذلك مل ٬تز استفتاؤه، كال ٬توز للم

اء الفكر، فإف تقدمت فكرتو يفكتساىلو قد يكوف إبسراع اٞتواب قبل است
ل ياب١تسؤكؿ عنو فبل أبس، كقد يكوف أبف ٖتملو أغراضو الفاسدة على تتبع اٟت

طلبا للًتخص على من يرـك نفعو، كمٌثلو  ةشبهاحملرمة كا١تكركىة كالتمسك ابل

                                 
 .(َُٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ُ)
ٟتافظ أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛتد ا٠تطيب البغدادم، من اٟتفاظ ىو ا (ِ)

، توُب سنة: اتريخ بغداد كغَته من ا١تصنفات ، من تصانيفو:العلماء ا١تتبحرينك ا١تتقنُت 
طبقات الشافعية ، (ُِِ/ ّللذىيب ) تذكرة اٟتفاظ، (ِٗ/ ُكفيات األعياف ) ق(.ّْٔ)

 .(َِْ/ ُالبن قاضى شهبة )
 .(ّّّ/ ِالفقيو كا١تتفقو للخطيب البغدادم )انظر:  (ّ)
 .(ِْ/ ُاجملموع )كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)
 .(ِْ/ ُاجملموع )انظر:  (ٓ)
لو كأما فتياه من األحكاـ فؤلصحابنا فيو جواابف أحد٫تا أنو ليس قاؿ ابن الصبلح: " (ٔ)

لو أف يفيت فيها ألف لكبلـ الناس عليو ٣تاال كألحد ا٠تصمُت عليو مقاال كالثاين لو ذلك 
 (ْٓ/ ُفتاكل ابن الصبلح ) ".ألنو أىل لذلك كهللا أعلم

 .(ْْ/ ُاجملموع )، (ِْٔ/ ُالربىاف ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ٕ)



َُٕ 

 

، أك التشديد على من (ِ)ُب سد ابب الطبلؽ (ُ)السر٬تيةبعضهم بتعليم ا١تسألة 
ال شبهة فيها كال  حيلةيرـك ضرره، كأما إذا حسن قصده أبف أحسن ُب طلب 

، كمن (ْ)فحسن ،ك٨توه ٯتُت ةليخٌلص هبا السائل من كرط /(ّ) مفسدة ٕتر إىل
بيع منها ٍب يحلف ال ينفق على زكجتو شهرا فيقوؿ يعطيها من صداقها أك 

أنو حلف أنو يطأ امرأتو  -هنع هللا يضر  -يربئها، ككما حكي أف رجبل سأؿ أاب حنيفة 
 .(ٓ)ُب هنار رمضاف كال يكٌفر كال يقضي، فقاؿ لو: سافر هبا

ؿ ا١تفتُت، فمن صلح كينبغي لئلماـ أف يتفقد أحوا"قاؿ ا٠تطيب البغدادم: 
  .(ٕ)"على العود (ٔ)[كيوعده]٢تا أقره، كمن مل يصلح منعو كأمره أف ال يعود، 

  .كطريقو أف يسأؿ العلماء ا١تشهورين عن حالو كيعتمد خربىم
نعو التثبت كالتأمل  ٘تشغل قلبو ك تك  تغَت خلقوكينبغي أف ال يفيت ُب حالة 

أك الفرح الغالب أك النعاس أك كحالة الغضب أك اٞتوع أك العطش أك اٟتزف 

                                 
إذا، أك إف أك مهما، أك  كىي الدكرية ا١تنسوبة البن سريج كصورهتا: ما إذا قاؿ لزكجتو: (ُ)

 مىت طلقتك، فأنت طالق قبلو ثبلاثن ٍب طلقها فثبلثة أكجو:
عن ابن سريج كبو اشتهرت ا١تسألة، كبو  يأحدىا: ال يقع عليها طبلؽ أصبلن، كىو احملك

 قاؿ أكثر األصحاب. كالثاين: يقع ا١تنجز فقط، كالثالث: يقع ثبلث تطليقات ا١تنجزة. 
، (ْٕٓ/ ٕالنجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج ) ،(ِّٖ)ص:  للنوكم منهاج الطالبُت انظر:

 .(َِٓ/ ْمغٍت احملتاج )، (ُُْ/ ٖٖتفة احملتاج )
: معنػيػػػػُتعلػػػى  النسػػػاء طػػػبلؽك يقػػػع . زكجهػػػا عػػػن بػػػػينونتهاُب اللغػػػة :  الػػػػمرأىة طػػػبلؽ (ِ)

الطبلؽ ُب الشرع :حل قيػد . ك كاإًلٍرساؿ التخلية  ٔتعٌت كاآلخر النكاح، عيٍقدة حلٌ  أىحد٫تا
/ ُ(، ٥تتػػار الصػػحاح ) ِِٓ/ َُ:  لسػػاف العػػرب ) انظػػر.النكػػاح بلفػػظ الطػػبلؽ ك٨تػػوه 

 (.  َْٖص) ،السراج الوىاج (  ّٔٓ/ّ ) اجػػمغٍت احملت (، ُٔٔ
 /ب(.ُٖٕهناية اللوحة ) (ّ)
 .(ْٔ/ ُاجملموع )انظر:  (ْ)
 .(َٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ٓ)
الفقيو كا١تتفقو للخطيب ُب النسخة )كيواعده( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٔ)

 .(ِّْ/ ِالبغدادم )
 .(ِّْ/ ِالفقيو كا١تتفقو للخطيب البغدادم )انظر:  (ٕ)



َُٖ 

 

 (ُ)حس[أ]كمدافعة األخبثُت ك٨توىا، كمىت  ا١تزعجر أك ا١ترض ا١تقلق كاٟت ا١تبللة
مل يفت، فإف أفىت ُب ىذه األحواؿ معتقدا أف  ،بشغل قلبو كخركجو عن االعتداؿ

  .(ِ)صحت فتواه ككاف ٥تاطرا ،ذلك مل ٯتنعو من الصواب
بذلك آخر الكبلـ   هاعتناؤ كيكوف  ،كلمة كلمةكينبغي أف يتأمل االستفتاء  
 ،ُب اٞتواب، كإف كانت ا١تسألة كاضحة يتثبتكمن فاتو موضع السؤاؿ، كأف 

أف يشاكر ُب اٞتواب من عنده ٦تن يصلح لذلك، إال أف يكوف فيها ما ال  نى سي كحى 
٭تسن إظهاره، كلو أف يصلح ُب االستفتاء ما يراه فيو من خطأ كٟتن فاحش 

ٓتط  شغلوع اإلشكاؿ، كإف رأل ُب آخر بعض السطور بياضا كسط مواض
 .(ّ)ُب موضع البياض كقد كقع ذلك شيءق حى لٍ تغليطو، كيػي  يػيٍقصىدالحتماؿ أف 

ٖتمل  بينهما فرجةق اٞتواب آبخر االستفتاء ْتيث ال يكوف صكينبغي أف يل
  .(ْ)ا٠تطأ

بتدائ ابإلفتاء ، فإف كاف م(ٓ)كينبغي أف يبٌُت خطو، كليكن قلمو بُت قلمُت
تب ُب الوسط أك ُب اٟتاشية فبل فليكتب ُب الناحية اليسرل، ألنو أمكن، كلو ك

 . (ٔ)ب عليو، كال يكتب فوؽ البسملة ْتاؿعي

كيستحب عند إرادة اإلفتاء أف يستعيذ من الشيطاف كأف يسمي هللا تعاىل ك٭تمده 
 جح مج حج ٱُّٱ قوة إال ابهلل، كيقوؿ: ال حوؿ كال -ملسو هيلع هللا ىلص  –كيصلي على النيب 

َّ يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت متٱُّٱ،(ٕ)اآلية َّ مح
(ٖ)، 

                                 
 .(َُُ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ُ)
 .(َُُ/ ُُركضة الطالبُت )ُب  ُب النسخة )أخل( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما (ِ)
 .(ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 .(ُُٓ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ْ)
 .(ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر  (ٓ)
 .(ْٕ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٔ)
 .ِٓسورة طو، اآلية  (ٕ)
 .ِّسورة البقرة، اآلية  (ٖ)



َُٗ 

 

كأعذين من ا٠تطأ  ،كاٚتع يل من الصواب كالثواب ،كسدد ،كاىد ،اللهم كفق
 .(ُ)كالنسياف، آمُت

بو عند أكؿ فتيا يفتيها ُب يومو  ، فليأتكل فتولعند   (ِ)]بو[فإف مل أيت 
اٟتمد هلل، أك "أكؿ فتواه:  ُب كيضيف إليو قراءة الفاٖتة كآية الكرسي، كأف يكتب

  .(ّ)، ك٨تو ذلك"هللا ا١توفق، أك حسبنا هللا، أك حسيب هللا
 بُت١تا سئل عن جواز  (ْ)القاضي أبو حامػػػػدكال يطيل اٞتواب، فقد اقتصر 

  .(ٓ) "ال، كابهلل التوفيق"كتابة:   لىع
 .، ك٨توه"كهللا أعلم، أك كابهلل التوفيق"كٮتتم جوابو بكتابة: 

ح أف يقوؿ: اٞتواب عندان، أك الذم عندان، أك الذم يذىب إليو  قبكال ي
 .(ٔ)كذا، ألنو من أىلو

ك الصبلة على قاؿ الصمَتم: كإذا كاف السائل قد أغفل الدعاء للميت أ
بو، كيكتب بعد  ٞترايف العادةو طُب آخر الفتول أٟتقو ا١تفيت ٓت -ملسو هيلع هللا ىلص  -النيب 

اإلفتاء: )كتبو فبلف بن فبلف الفبلين(، فينتسب إىل ما يعرؼ بو من بلد أك قبيلة 
                                 

 .(ٕٔ/ ُ)فتاكل ابن الصبلح انظر:  (ُ)
فتاكل ابن ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ِ)

 .(ٕٔ/ ُالصبلح )
 .(ٕٔ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)
كاترة  أبو حامد أٛتد بن بشر ابن عامر القاضي، العامرم ا١تركركذم،ىو القاضي  (ْ)

نسبة إىل مركركذ  -ا١تيم، ٍب الواك، ٍب الذاؿ  براء مشددة بعد -م كذً ا١ترُّ ٮتفف فيو فيقاؿ 
، تفقو على أيب إسحاؽ، من تصانيفو اٞتامع الذم أحاط ابلفركع من مدف خراساف

طبقات ، (ِّٕ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية ) ق(. انظر: ِّٔكاألصوؿ، توُب سنة: )
 .(ُّٖ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ُِ/ ّالشافعية الكربل للسبكي )

كحكى الصيمرم عن ُب العبارة شيء من الغموض كعبارة النوكم أكضح، كىي: ) (ٓ)
شيخو القاضي أيب حامد أنو كاف ٮتتصر غاية ما ٯتكنو كاستفيت ُب مسألة آخرىا ٬توز أـ ال 

 .(ْٗ/ ُاجملموع )(. انظر: فكتب ال كابهلل التوفيق
 .(ْٗ/ ُاجملموع )انظر:  (ٔ)



َُُ 

 

 .(ُ)الشػػػػػافعيأك غَت٫تا، ٍب إىل ا١تذىب كقولو: 
قاؿ: فإف كانت الفتول تتعلق ابلسلطاف دعا لو فقاؿ لو: كعلى السلطاف أك 
على كيل األمر كفقو هللا تعاىل، أك أصلحو، أك سدده، أك شد أزره، كال يقل: 

  .(ّ)مكركه كما مر /(ِ)أطاؿ هللا بقاءه، ألنو
فبل أبس، كال يذكر  (ْ)]حديث[ أك ،كلو كتب ُب اٞتواب حجة من آية

إىل ذلك،  اإلٯتاءيحسن ف بقاضكال طريق االجتهاد إال أف تتعلق الفتول القياس 
أك كاف غَته أفىت فيها اب٠تطأ أف يلٌوح  ،ك٭تسن فيما إذا كاف ُب اٞتواب غموض

 .(ٓ)"ال ٭تسن"ْتجتو، كقاؿ ا١تاكردم: 

كقد ٭تتاج ا١تفيت ُب بعض الوقائع إىل التشديد فيقوؿ: ىذا إٚتاع ا١تسلمُت، 
  .(ٔ)فيو خبلفا ال أعلمأك 

كإذا كاف ُب االستفتاء مسائل حسن أف يرتب اٞتواب على ترتيب 
  .(ٕ)األسئلة

  .(ٖ)كإذا كاف ُب ا١تسألة تفصيل مل يطلق اٞتواب، ألنو خطأ
كليس لو أف يكتب اٞتواب ٔتا يعلمو من صورة الواقعة إذا مل يكن ُب الرقعة 

اٞتواب ٔتا يعلمو فليقل: إف كاف تعرض لو، بل يذكر جواب ما فيها، فإف أراد 
 .(ٗ)األمر كذا فاٟتكم كذا، كإذا كتب اٞتواب أعاد نظره فيو كأتملو

                                 
 .(ْٗ/ ُاجملموع )انظر:  (ُ)
 /أ(.ُٕٗهناية اللوحة ) (ِ)
 .(ْٗ/ ُاجملموع )انظر:  (ّ)
 .(ِٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )ُب النسخة )حي( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)
 .(ِٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٓ)
 .(ِٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٔ)
 .(ْٖ/ ُاجملموع )انظر:  (ٕ)
 .(ِٕ/ ُصبلح )فتاكل ابن الانظر:  (ٖ)
 .(ْٖ/ ُاجملموع )، (ٖٕ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٗ)



ُُُ 

 

 أك الصبلةمن دمحم بن عبد هللا  ؽي صدى كإذا سئل عمن قاؿ: أان أى "قاؿ النوكم: 
ك٨تو ذلك فبل يبادر بفتواه: ىذا حبلؿ الدـ كعليو القتل، بل يقوؿ: إف  (ُ)[لغو]

أك بٌينة استتابو السلطاف، فإف اتب قبلت توبتو، كإال فعل بو   إف ثبت ىذا إبقرار
كإف سئل عن شيء ٭تتمل كجوىا يكفر ببعضها ، القوؿ فيو عكأشنكذا ككذا 

دكف بعض قاؿ: يسأؿ القائل، فإف قاؿ: أردت كذا فاٟتكم كذا، كإف قاؿ: 
احتاط ُب  ،أردت كذا فاٟتكم كذا، كإذا سئل عمن قتل أك قلع سنا أك عينا

فيذكر الشركط اليت ٬تب ابجتماعها القصاص، كإذا سئل عمن فعل ما  ،اٞتواب
السلطاف ما بُت كذا ككذا كال يزاد  ويقتضي تعزيره ذكر ما يعزر بو فيقوؿ: ضرب

  .(ِ)"على كذا
كإذا كاف موضع اٞتواب كرقة ملصقة كتب على موضع اإللصاؽ، كإذا ضاؽ 

آخرىا، بل ُب ظهر ىذه أك حاشيتها، كأيهما آخر الورقة عن اٞتواب مل يكتبو ُب 
 .(ّ)أكىل؟ فيو ثبلثة أكجو، اثلثها أرجحها: ُب حاشيتها، كاثنيها: ٫تا سواء

كليحذر أف ٯتيل ُب فتواه مع ا١تستفيت أك مع خصمو، كمنو أف يكتب ما لو 
  .(ْ)دكف ما عليو، كليس لو أف يعلم أحد٫تا ما يرفع بو حجة صاحبو

على غرض ا١تستفيت كأنو ال يرضى  (ٓ)]ليس[ ٞتوابكإذا ظهر لو أف ا
  .(ٔ)بكتابتو ُب كرقتو اقتصر على مشافهتو ابٞتواب

فإف كاف أىبل لئلفتاء كخطو موافقا ١تا  ؛كإذا رأل ُب الرقعة جواب غَته

                                 
، (ٕٕ/ ُفتاكل ابن الصبلح ) ُب النسخة )لغوا( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب (ُ)

 ؛ فإف فيهما )أك الصبلة لعب(.(ْٗ/ ُاجملموع )ك 
 .(ْٗ/ ُاجملموع )، (ٕٕ/ ُفتاكل ابن الصبلح ) انظر: (ِ)
 .(َٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ّ)
 .(َٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ْ)
/ ُاجملموع )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٓ)
َٓ). 
 .(َٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ٔ)



ُُِ 

 

كتب ٖتتو: اٞتواب صحيح، أك ىذا جواب صحيح، أك جوايب مثل ىذا، ،  عنده
اٞتواب بعبارة أخصر من عبارة األكؿ، كإف كاف أك هبذا أقوؿ، كلو أف يكتب 

مذىب من يفيت  كأفإف كاف جوابو أخطأ فيو قطعا ١تخالفتو القاطع  ،٥تالفا لرأيو
مل ٬تز لو االمتناع من الفتيا اتركا للتنبيو على ا٠تطأ إذا مل يقم غَته  ،على مذىبو

 ،إف تعذرأك تقطيع الرقعة إبذف صاحبها، ف ،بذلك، كعليو الضرب على ا٠تطأ
٭تسن أف يعاد إليو إبذف صاحبها،  ،أجاب ابلصواب، ٍب إف كاف ا١تخطئ أىبل

اقتصر على ذكر اٞتواب كال يتعرض إىل ما كتبو غَته، كإف   و،ئكإف مل يقطع ٓتط
 .(ُ)مل يفت معو ،كاف ال يستحق أف يفيت

ا إال سهبكلو أف يضرب عليو إبذف صاحبها كإرادتو، كال ٭ت"رم: يمقاؿ الص
قبح ما فعلو، كأنو كاف ٬تب عليو البحث عن أىل  يعرفونو كهنر ا١تستفيت ك إبذ

فلو االمتناع  ،سأؿ عنو، فإف مل يعرفو ،الفتول، كإف رأل فيها اسم من ال يعرفو
خوفا من عدـ أىليتو، كاألكىل أف أيمر صاحبها إببدا٢تا، فإف أىب تركها، كإذا 

  .(ِ)"امتنع من اإلفتاء معو ؛أكن فتياه خطتكمل  ،خاؼ فتنة من الضرب عليها
تقدًن األسبق فاألسبق فيما ٬تب اإلفتاء فيو   (ّ)الػػػػػػػػرقاعكعليو عند اجتماع 

كالقاضي، كإف تساككا كجهل السابق أقرع، ك٬توز تقدًن من لو عذر على 
الصحيح كا١ترأة كا١تسافر الذم شد رحلو كيتضرر بتخلفو عن رفقتو، إال إذا كثر 

فيقٌدـ حينئذ ابلسبق ٍب  ،غَتىم ضررا ظاىرا /(ْ)ا١تسافركف كالنساء ْتيث يتضرر
  .(ُ)ـ إال ُب فتول كاحدةقدَّ فبل يي  ،ـدًٌ ، كمن قي (ٓ)لقرعةاب

                                 
 .(ُٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ُ)
 .(ُٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ِ)
/ ّ) للجوىرمالصحاح ، (ِْٔ/ ُمعجم ديواف األدب ) انظر:الرقاع: ٚتع رقعة.(ّ) 

ُُِِ) 
 /ب(.  ُٕٗهناية اللوحة ) (ْ)

القرعة: ابلضم السهم كالنصيب كإلقاء القرعة حيلة يتعُت هبا سهم اإلنساف أم  (ٓ)
 .(ُّٕالتعريفات الفقهية )ص:  انظر: نصيبو.



ُُّ 

 

فالعادة أف ال يشًتط ُب الورثة عدـ الرؽ كالكفر  ،كإذا سأؿ عن ا١تَتاث(ِ)
كالقتل كغَتىا من ا١توانع، كا١تطلق ٤تموؿ على ذلك ٓتبلؼ ما إذا أطلق اإلخوة 

 .(ّ)أك من أـ ،أك من أب ،فبل بد أف يقوؿ ُب اٞتواب: من أبوين ،كاألخوات

كىي زكجة كأبواف كبنتاف ال يقوؿ:  (ْ)ا١تنربيةكإذا سئل عن "قاؿ النوكم: 
للزكجة الثمن كال التسع، ألنو مل يطلقو أحد من السلف، بل يقوؿ: ٢تا الثمن 

من سبعة كعشرين، كإذا كاف ُب ا١تذكورين من ال يرث  أسهمكىو ثبلثة  (ٓ)عائبل
ؿ دكف حاؿ قاؿ: سقط فبلف ُب ىذه أفصح بسقوطو، فإف كاف يسقط ُب حا

، ك٭تسن أف (ٔ)اٟتالة، كينبغي أف يكوف شديد االحًتاز ُب جواب ا١تناسخات
 .(ٕ)"يقاؿ: تقسم الًتكة بعد إخراج ما ٬تب تقدٯتو من دين أك كصية إف كاان

ك٬توز أف أيخذ عليو رزقا من ، ع بذلكيترب كينبغي للمتصدم للفتول أف 
فبل ٬توز على الصحيح، فإف رزؽ منو مل  ،عليو كلو كفاية بيت ا١تاؿ إال إذا تعٌُت 

 .(ٗ)أخذ أجرة من ا١تستفتُت، كإال جاز لو أخذ األجرة منهم كاٟتاكم (ٖ)]لو[ يكن

                                 

 
 (.ُٓ-َٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ُ)
العبارة بُت القوسُت زائدة ىنا ُب النسخة؛ لداللة السياؽ على  (كإذا سأؿ عن ميقات) (ِ)

 (،.ُٓ/ُاجملموع )زايدهتا، كلعدـ كجودىا ُب 
 (.ُٓ/ُاجملموع )انظر:  (ّ)
سئل عنها كىو على ا١تنرب، فقاؿ  -هنع هللا يضر  -؛ ألف عليا نسبة إىل ا١تنرب منربيةٝتيت (ْ) 

 .  (ِْْ/ ٖٔتفة احملتاج )، (ّٔ/ ٔ)  لبُت ركضة الطاانظر: ارٕتاال: صار ٙتنها تسعا. 
أف يضيق ا١تاؿ عن األجزاء فَتفع اٟتساب عائبل مأخوذ من العوؿ كىو ُب االصطبلح:  (ٓ)

 .(ِٓٓ/ ٔالعزيز شرح الوجيز ) . انظر:حىت يدخل النقصاف على الكل على كتَتة كاحدة
  .ورثة قبل قسمة الًتكةأف ٯتوت أحد الا١تناسخات ٚتع ا١تناسخة كُب االصطبلح ىو:  (ٔ)

 .(ِٔ/ ْمغٍت احملتاج )انظر: 
 (.ُٓ/ُاجملموع )انظر:  (ٕ)
 (.ْٔ/ُاجملموع )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٖ)
 (.ْٔ/ُاجملموع )انظر:  (ٗ)



ُُْ 

 

أف  يلزمٍتلمستفيت: لاٟتيلة فيو أف يقوؿ ": (ُ)أبو حػػػػاًب القزكيٍتكقاؿ الشيخ 
 .(ِ)"جاز ،يلزمٍت أف أكتب لك، فإف استأجره على الكتابةظا، كال لف أف أفتيك

فينبغي أف ال أيخذ من األجرة إال  ،كىذا كإف كاف مكركىا"قاؿ النوكم: 
 انتهى. (ّ)"قدر كتابة ذلك القدر لو مل يكن فتول

 ،كلو اجتمع أىل البلد على أف ٬تعلوا لو رزقا من أموا٢تم ليتفرغ لفتاكيهم
 . (ْ)جاز

  .(ٔ( )ٓ)ك٬توز للمفيت قبوؿ ا٢تدية
ينبغي أف ٭تـر قبو٢تا إف كانت رشوة على أف "كقاؿ الشيخ ابن الصبلح: 

 .(ٕ)"كاٟتاكم  يفتيو كما يريد

من بيت ا١تاؿ ١تن نصب نفسو  يفرضكعلى اإلماـ أف "قاؿ ا٠تطيب: 
 . (ٖ)"لتدريس العلم كالفتول ما يغنيو عن التكسب

                                 
القزكيٍت، من أصحاب  ٤تمود بن اٟتسن بن دمحم بن يوسف بن اٟتسنىو أبو حاًب  (ُ)

اٟتيل الوجوه ُب ا١تذىب الشافعي، تفقو على الشيخ أيب حامد اإلسفراييٍت، من مصنفاتو: 
، كٕتريد التجريد، كغَت ذلك. توُب يذكر فيو اٟتيل كأقسامها من احملرمة كا١تكركىة كا١تباحة

عيُت طبقات الشاف، (ُِّ/ ٓطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: َْْسنة: )
 .(ُِٖ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) ،(ّٗٗ)ص: 

(. دار ا١تَتاث النبوم ٔٓانظر: اٟتيل الشرعية حملمود بن حسن أيب حاًب القزكيٍت )ص: (ِ)
 ـ.َُِِقُّّْالنبوم الطبعة األكىل، 

 .(ُُُ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ّ)
 .(ّْٕ/ ِب البغدادم )الفقيو كا١تتفقو للخطي ،(ُُُ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ْ)

ّْٕ). 
القاموس . انظر: ا٢تدية ٥تتصة ابلٌلطف الذم يهدل بعضا إىل بعضا٢تدية: ىي ( ٓ)

 .(ُّْٕ ) احمليط )ىدل(

 (.ْٔ/ُاجملموع )انظر:  (ٔ)
 .(ُٓ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٕ)
 .(ّْٕ/ ِلبغدادم )لالفقيو كا١تتفقو للخطيب انظر:  (ٖ)



ُُٓ 

 

علق ابأللفاظ كاألٯتاف كاإلقرار كالوصااي إال إذا كاف كال ٬توز أف يفيت فيما يت
عارفا ٔترادىم من ألفاظهم، كليس للمفيت كالعامل على مذىب الشافعي ُب مسألة 

ل ، ب(ُ)]نظر[ ذات قولُت أك كجهُت أف يفيت أك يعمل ٔتا شاء منهما من غَت
رجحو عليو ُب ذات القولُت أف يعمل اب١تتأخر منهما إف علمو، كإال فالذم 

لزمو البحث عن أرجحهما فيعمل بو، فإف   ،الشافعي، فإف مل يعلم كاحدا منهما
استقل بو متعرفا ذلك من نصوص الشافعي كقواعده كمآخذه،  ،كاف أىبل لذلك

  .(ِ)تلقاه من األصحاب ا١توصوفُت هبذه الصفة ،كإف مل يكن أىبل لو
على اٞتديد إال ُب فالعمل  ،(ْ)( ّ)[كجديد]كمىت كاف للشافعي قوالف قدًن 

ُب ٨تو ثبلثُت مسألة، كقد قيل فيها أك ُب أكثرىا أف القدًن فيها أحد القولُت ُب 
  .(ٓ)اٞتديد

 ،فبل اعتبار فيها ابلتأخَت إال إذا كقع الوجهاف من كاحد ،كأما ذات الوجهُت
فعليو العمل أبرجحهما كما تقدـ، فإف كاف أحد٫تا منصوصا للشافعي كاآلخر 

  .(ٔ)فا١تنصوص الراجح ا١تعموؿ بو غالبا ،٥ترجا
كلو كجد من ليس أىبل للًتجيح اختبلفا لؤلصحاب ُب األرجح من القولُت 
أك الوجهُت اعتمد ما صححو األكثر كاألعلم كاألكرع، فإف تعارض تصحيح أعلم 

قدـ األعلم، فإف مل يبلغو عن أحد ترجيح اعترب صفات الناقلُت للقولُت  ،كأكرع

                                 
 .(ُُُ/ ُُركضة الطالبُت )ُب النسخة )تعو( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ُ)
 .(ُُُ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ِ)
 (.ٔٔ/ُاجملموع )ُب النسخة )كاٞتدم(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ّ)
القوؿ القدًن للشافعي ىو ما قالو قبل دخولو إىل مصر، كالقوؿ اٞتديد ىو ما قالو بعد  (ْ)

)ا١تقدمة/ بعد دخولو إىل مصر. انظر: مقدمة هناية الطلب لعبد العظيم ٤تمود الديب 
ُْٔ). 
 .(ٕٔ-ٔٔ/ُاجملموع )، (ٕٔ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٓ)
 .(ٖٔ/ُاجملموع )انظر:  (ٔ)



ُُٔ 

 

الربيع مقدـ على ما ركاه  (ّ)كالػػػػبويطي (ِ)كالػػػػربيع (ُ)الػػػػمزينفما ركاه  كالوجهُت،
  .(ٔ( )ٓ)كحرمػػػػلة (ْ)اٞتيػػػزم

كيرجح أيضا ما كافق أكثر أئمة ا١تذىب، كحكى القاضي فيما إذا كاف 
  .كقوؿ أيب حنيفة كجهُت  /(ٕ)للشافعي قوالف، أحد٫تا

                                 
بن ٭تِت بن إٝتاعيل بن عمرك بن إسحاؽ أبو إبراىيم ا١تزين كلد سنة إٝتاعيل ىو (ُ) 

قاؿ  ،ابن خزٯتة كالطحاكمق(، تتلمذ على الشافعي، كنعيم بن ٛتاد، كتتلمذ عليو ُٕٓ)
 ،كاٞتامع الصغَت ،اٞتامع الكبَت"، من تصنيفاتو:  ا١تزين انصر مذىيبفيو الشافعي: "

/ ِطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: ِْٔ: )سنةكغَتىا، توُب  ،كا١تختصر
 .(ٖٓ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ٓٗ-ّٗ

ق(، تتلمذ ُْٕ: )سنةكلد  م،أبو دمحم الربيع بن سليماف بن عبد اٞتبار ا١ترادىو (ِ) 
 ، قاؿ الشافعي: الربيع ركاييت، كتتلمذ على عبد هللا بن كىب،كتبوكل  كر  يالشافع على

، (ُّّ -ُُّ/ ِطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) ق(. انظر:َُِٕب سنة: )تو 
 .(ٖٗ)ص:  للشَتازم طبقات الفقهاء

ا١تصرم، من أكرب أصحاب الشافعي، أخذ  أبو يعقوب يوسف بن ٭تِت البويطيىو  (ّ)
/ ِطبقات الفقهاء الشافعية ) ق(. انظر:َِّعنو الربيع ا١ترادم كغَته، توُب سنة: )

طبقات الشافعية البن قاضى ، (ُِٔ/ ِقات الشافعية الكربل للسبكي )طب، (ُٖٔ
 .(ِٕ/ ُشهبة )

م، من أصحاب الشافعي، توُب األزد مأبو دمحم الربيع بن سليماف بن داكد اٞتيز  ىو (ْ)
طبقات الشافعيُت ، (ُُّ/ ِطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: ِٔٓسنة )
 .(ْٔ/ ُالبن قاضى شهبة )طبقات الشافعية ، (ُّْ)ص: 

 )نسبة إىل قبيلة جييبحرملة بن ٭تِت بن عبد هللا بن حرملة بن عمراف بن قراد التُّ ىو  (ٓ)
يب بضم التاء، قبيلة نزلت ٔتصر(، من أصحاب الشافعي من ركاة مذىبو اٞتديد، توُب  ٕتي

فعيُت طبقات الشا، (ُِٕ/ ِطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: ِّْسنة: )
 .(ُٔ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ُِٗ)ص: 

 .(ٖٔ/ُاجملموع )انظر:  (ٔ)
 /أ(.  َُٖهناية اللوحة ) (ٕ)



ُُٕ 

 

  .(ُ)كىو قوؿ الشيخ أيب حامد: أف ا١تخالف أليب حنيفة أرجح :أحد٫تا
ند انتفاء ا١ترجحات ، كىذا ع(ِ)كأصحهما قوؿ القفاؿ: إف ا١توافق لو أرجح

  .السابقة
تعارض كجهُت يرجع إىل الًتجيح كما سبق، كيرجح ككتعارض جـز مفتيُت  

 ،ألحد٫تا ٓتبلفهما اثلث مساكأيضا ابلكثرة، فإذا جـز مفتياف بشيء كجـز 
 .(ّ)رجحنا٫تا عليو

كاعلم أف نقل أصحابنا العراقيُت لنصوص الشافعي كقواعد "قاؿ النوكم: 
١تتقدمُت أتقن كأثبت من نقل أصحابنا ا٠تراسانيُت غالبا إف مل مذىبو ككجوه ا

  .(ْ)"يكن دائما، كىذا يتعلق ٔتا ٨تن فيو
ك٦تا ينبغي أف يرجح بو أحد القولُت أف يكوف الشافعي ذكره ُب اببو كمظنتو 

 .(ٓ)كاآلخر مستطردا ُب ابب آخر

ُب جوابو على قولو: فيو قوالف أك كجهاف أك  يقتصركيكره للمفيت أف 
للمستفيت، كال ٭تصل بو مقصوده، بل  جوااب صحيحاخبلؼ ك٨توه، ألنو ليس 

انتظر ظهوره أك امتنع من اإلفتاء  ،ينبغي أف ٬تـز ٔتا ىو الراجح، فإف مل يظهر لو
  .(ٔ)ُب ا١تسألة، كما فعلو كثَتكف

 ٮتَتهٔتا شاء منهما أك  أنو يفتيوكحكى العامل اٟتنفي خبلفا لؤلصوليُت ُب 
 .(ٕ)همابين

فلمقلده أف يقلده  ،إذا كاف لئلماـ ُب ا١تسألة قوالف"كقاؿ الشيخ عز الدين: 

                                 
 .  (ٕٔ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ُ)
 .(ٗٔ/ ُاجملموع )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)
 .(ٗٔ/ ُاجملموع )انظر:  (ّ)
 انظر: ا١ترجع السابق. (ْ)
 انظر: ا١ترجع السابق. (ٓ)
 .(ُُّ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٔ)
 .(ّٗٔ)ص:  لؤلٝتندم بذؿ النظر ُب األصوؿانظر:  (ٕ)



ُُٖ 

 

 .(ُ)"ُب أيهما أحب
 

 

 
 الطرف الثاين: يف ادلستفيت

كأف يستفيت من عرؼ عدالتو  ،السؤاؿ عنها ،على من كقعت لو كاقعة
س عن العامل، كإف مل يعرؼ العدالة ففي كعلمو، فإف مل يعرؼ العلم سأؿ النا

 :كجوب البحث عنها كجهاف
 ،(ِ)العلماءكيكتفى ابلعدالة الظاىرة، إذ األصل العدالة على  أصحهما: ال،

  .اب١تستورين (ّ)ك٫تا كالوجهُت ُب انعقاد النكاح
فيو  ؟يكتفى بعدؿ أك عدلُت (ْ)[ك]أعدد التواتر  إىل فيفتقر قلنا: ٬تب،فإف 

  .(ٓ)فيو احتماالف للغزايل
  .(ٔ)قاؿ الرافعي: أقرهبما الثاين

الذم قالو األصحاب أنو ٬توز استفتاء من استفاضت "كقاؿ النوكم: 
أىليتو، كقيل: ال تكفي االستفاضة كال التواتر، كإ٪تا يعتمد قولو: أان أىل الفتول، 

                                 
 .(ُُُ/ َُٖتفة احملتاج )انظر:  (ُ)
 .(َُّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)

النكاح ُب اللغة: الضم، كاٞتمع، كأصل النكاح ُب كبلـ العرب: الوطء، كيطلقونو  (ّ)
على التزكيج كالعقد أيضان. كُب االصطبلح: عقد يتضمن إابحة كطء بلفظ إنكاح أك 

(، مغٍت احملتاج ) ُِِ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص ِٔٔ/ِتزكيج. انظر: لساف العرب ) 
ّ /ُٓٗ.) 

 .(َُّ/ ُُركضة الطالبُت )ُب النسخة )ك( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)
فإف قيل: فإف كجب السؤاؿ ١تعرفة عدالتو أك علمو فيفتقر إىل التواتر أـ ال حيث قاؿ: " (ٓ)

ال يفتقر إليو؟ قيل: ٭تتمل أف يقاؿ: فإف ذلك ٦تكن. ك٭تتمل أف يقاؿ: يكفي غالب الظن 
 .(ّّٕا١تستصفى )ص: ". انظر: ُتاٟتاصل بقوؿ عدؿ أك عدل

 .(ِْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: (ٔ) 



ُُٗ 

 

  .(ُ)تو"قاؿ: كالصحيح األكؿ، كإقدامو على الفتيا إخبار منو أبىلي
  .كيتحرر ُب ا١تسألة أربعة آراء

 .(ِ)ا١تشهور ا١تذكور أبىليتو أخربك٬توز استفتاء من 

  .(ّ)"كال يعترب ُب ذلك خرب آحاد العامة"كقاؿ الشيخ أبو إسحاؽ كغَته: 
  .كلو كجد مفتيُت فصاعدا فهل يلزمو أف ٬تتهد كيسأؿ األعلم؟ فيو كجهاف

  .كالقفاؿ: نعم( ْ)،كاختاره ابن كج سريج،البن  :أحد٫تا
  .(ٓ)أنو ٮتَت أف يسأؿ من شاء :كأصحهما

مل ٬تز لو أف يقلد غَته كإف   ،مى على أحدىم أى  (ٔ)]اعتقد[ كقاؿ الغزايل كغَته: إف
  .(ٕ)كإف كاف ال ٬تب عليو البحث ُب األعلم إذا مل يعتقد اختصاص أحدىم ٔتزيد

  .(ٕ)ٔتزيد
أكرع  (ُ)تقليد، كىو ا١تختار، فعلى ىذا يلزمو (ٖ)كفيو نظر"قاؿ النوكم: 

                                 
 .(َُّ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 .(ٖٔ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ِ)
 .(ٖٔ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)

 ُب أصحاب الوجوهمن يوسف بن أٛتد بن كج القاضي أبو القاسم الدينورم ىو (ْ) 
قد كقف عليو ك التجريد  ، من تصانيفو:أيب اٟتسُت بن القطاف تتلمذ على ،ا١تذىب
، (ّٗٓ/ ْطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) ق(. انظر:َْٓ: )سنة، توُب الرافعي

/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ّْٔ -ّّٔطبقات الشافعيُت )ص: 
ُٗٗ). 

ركضة ، (ْٓ/ ُاجملموع )، (ِْْ/ ُِالوجيز )العزيز شرح كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)
 .(َُْ/ ُُالطالبُت )

ركضة الطالبُت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٔ)
(ُُ /َُْ). 

 .(ِْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّْٕا١تستصفى )ص: انظر:  (ٕ)
مع كجود أفاضلهم الذين فضلهم ييستىفتوف  كانوا –مهنع هللا يضر  -آحاد الصحابة كىو أف  (ٖ)

 .(َُْ/ ُُركضة الطالبُت ). انظر: متواتر



َُِ 

 

 .(ِ)"قدـ األعلم على األصح ،علم الورعُت، فإف تعارضاكأالعا١تُت 
فإذا سأؿ ا١تستفيت فأجابو فوقعت لو اٟتادثة مرة أخرل فإف عرؼ 

جوابو إىل نص أك إٚتاع أك نقل مذىب عن ا١تيت على القوؿ ّتواز  (ّ)]استناد[
  .(ْ)باغ كالرافعيمل ٭تتج إىل السؤاؿ اثنيا، كذا قالو ابن الص ،تقليده

  .(ٓ)"ىو كالقسم الثاين فيأٌب فيو ا٠تبلؼ"قاؿ النوكم: 
  :ه إىل الرأم كالقياس أك شك فيو كا١تقلد حي فوجهافنادكإف عرؼ است

ك٫تا كالوجهُت فيما إذا حكم ُب قضية ، (ٔ)أف عليو أف يسأؿ اثنيا :أصحهما
  .ا١تاء كطلباجتهادية ٍب كقعت لو اثنيا، كُب ٕتديد االجتهاد ُب القبلة 

استثٌت منو ما إذا كانت كثَتة الوقوع كيشق  (ٕ)كقد تقدـ أف القاضي الطربم

                                 

 
ركضة الطالبُت ُب النسخة )أعلم أكرع العا١تُت( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ُ)

(ُُ /َُْ). 
 .(َُْ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ِ)
/ ُُركضة الطالبُت )ا ُب ُب النسخة )استناجر( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كم (ّ)

َُْ). 
 (.ِْٓ-ِْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
فرؽ النوكم بُت اٟتالتُت ُب الركضة، كسول بينهما ُب مقدمة اجملموع دكف التصريح  (ٓ)

 .(ٕٓ/ ُاجملموع )، (َُْ/ ُُركضة الطالبُت )ابلتفريق بينهما. انظر: 
 .(َُْ/ ُُ)ركضة الطالبُت كىو ا١تذىب. انظر:  (ٔ)

ىذا ما اختاره النوكم ُب الركضة، كقاؿ ُب مقدمة اجملموع: إف األصح عدـ السؤاؿ مرة اثنية 
إذا استفيت فأفىت ٍب حدثت تلك الواقعة لو مرة أخرل فهل يلزمو ٕتديد حيث قاؿ: "

ألنو  يلزمو كىو األصح كالثاين السؤاؿ؟ فيو كجهاف: أحد٫تا يلزمو الحتماؿ تغَت رأل ا١تفيت
 .(ٕٓ/ ُاجملموع )و". علي قد عرؼ اٟتكم األكؿ كاألصل استمرار ا١تفيت

 ، تفقو علىالطربم الفقيو الشافعي، بن القاسم  ، كقيل: اٟتسُتاٟتسن أبو علي ىو(ٕ) 
كتاب "احملرر  ُب النظر"، كىو أكؿ كتاب صنف ُب من مصنفاتو:   ،أيب علي ابن أيب ىريرة

انظر:  .ق(َّٓ، توُب سنة: )ُب الفقو، ككتاب "العدة"فصاح" كتاب "اإلك ا٠تبلؼ اجملرد، 



ُُِ 

 

  .(ُ)عليو تكرار السؤاؿ، كقاؿ: يكفيو اٞتواب األكؿ
ا١تسألة فإف أكجبنا عليو البحث عن األعلم كلو اختلف عليو جواب اثنُت ُب 

  :فستة أكجو /(ِ)وجبوناٞتواب، كإف مل  ٬تبمل  ،كتقليده
  .(ْ)بقوؿ أيهما شاء (ّ)]كأيخذ[أصحها أف يتخَت 

  .كالثاين: أبغلظ اٞتوابُت احتياطا
  .كالثالث: أيخذ أبخفهما

  .كالرابع: بقوؿ من يفيت ابألثر دكف الرأم
 .ألو أكالكا٠تامس: بقوؿ من س
 .(ٓ)فيأخذ بفتول من كافقو اثلثا،كالسادس: أنو يسأؿ 

عن األرجح منهما فيعمل  (ٔ)]كيبحث[ يتخَت"كقاؿ الشيخ ابن الصبلح: 
استفىت آخر كعمل بقوؿ من كافقو، فإف تعذر ككاف  ،بقولو، فإف مل يًتجح أحد٫تا

اختار التحرًن، فإف تساكاي من كل  ،اختبلفهما ُب التحرًن كاإلابحة قبل العمل
  .(ٕ)"ُب غَته، ألنو ضركرة ُب صورة اندرة أبينا التخيَتكجو ٮتَت منهما، كإف 

                                 

 
طبقات ، (ْٔٔ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية )، (ُُٓ)ص: للشَتازم طبقات الفقهاء 

 .(ٕٔ/ ِكفيات األعياف ) ،(َِٖ/ ّالشافعية الكربل للسبكي )
 .(ْٕ/ ُاجملموع )انظر:  (ُ)
 /ب(.  َُٖهناية اللوحة ) (ِ)
العزيز شرح ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ّ)

 .  (ِْٓ/ ُِالوجيز)
 .(َُٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)
، (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّ/ ُْتر ا١تذىب )انظر األكجو السابقة ُب:  (ٓ)

 .(َُٓ/ ُُ )ركضة الطالبُت
فتاكل ابن ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٔ)

 .(ٖٗ/ ُالصبلح )
 .(ٖٗ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٕ)



ُِِ 

 

  .(ُ)"كاألظهر خبلفو"قاؿ النوكم: 
كحكى الركايين كجهُت ُب أف من استفىت فقيها كمل تسكن نفسو إىل فتواه 

ر على جواب األكؿ؟ أـ ٬توز االقتصا ،يسأؿ اثنيا كاثلثا لتسكن نفسو إليو
 .(ِ)القياس الثاين

ك٬توز للمستفيت أف يسأؿ بنفسو كبرسولو ا١توثوؽ بو كابلرقعة، كيعتمد خط 
ا١تفيت إذا أخربه من يثق بو أنو خطو أك كاف ىو يعرؼ خطو كمل يشك فيو، 

 .(ّ)كبًتٚتاف كاحد إذا مل يعرؼ لغتو
الفكر، كأف ال  إ٘تاـ كمن آدابو أف ال يسأؿ ا١تفيت كىو مشغوؿ ٔتا ٯتنعو من

كأف ال يطالبو ْتجة، فإف أراد معرفة اٟتجة سألو  أان، يقوؿ إذا أجابو: كذا قلت
  .(ْ)عنها ُب كقت آخر أك ُب ذلك الوقت بعد قبولو الفتول بغَت حجة

ال ٯتتنع أف يطالبو ابلدليل احتياطا، كيلزمو ذكره لو إف  ": (ٓ)كقاؿ السمعاين
 .(ٔ)"كاف مقطوعا بو، كإال فبل

كإذا سأؿ ابلرقعة فليكن كاتبها حاذقا ليبُت موضع السؤاؿ كيضبط مواضع 
  .(ٕ)كيبل يذىب الوىم إىل غَت ما كقع السؤاؿ عنو  االشتباه كينقطها؛

                                 
 .(ٔٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ُ)
 .(ّْ/ ُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)
 .(َُٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٕٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ّ)
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٗ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ْ)
السمعاين، كاف على مذىب أيب  منصور بن دمحم بن عبد اٞتبار بن أٛتدىو أبو ا١تظفر  (ٓ)

أيب حنيفة ٍب انتقل إىل مذىب الشافعي، من مصنفاتو: التفسَت ثبلث ٣تلدات، قواطع 
طبقات الشافعية  ق(. انظر:ُْٖٗب سنة: )األدلة ُب األصوؿ، كاالنتصار، كغَت ذلك، تو 

طبقات الشافعية البن ، (ْٖٗطبقات الشافعيُت )ص: ، (ّّٓ/ ٓالكربل للسبكي )
 .(ِّٕ/ ُقاضى شهبة )

 .(ّٕٓ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ٔ)
 .(َُٔ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٕ)



ُِّ 

 

  .(ُ)ا١تفيت ٓتطكال ٭تسن أف يكوف االستفتاء 
عمل ُب ا١تستقبل بقولو الثاين، ك ا١تقلد معو دار  ،كمهما تغَت اجتهاد اجملتهد

  .(ِ)مضىما  ينقضكال 
كلو نكح اجملتهد امرأة خالعها ثبلاث، ألنو رأل ا٠تلع فسخا ٍب تغَت اجتهاده 

يلزمو تسر٭تها، كأبدل ترددا ٔتا إذا فعل ا١تقلد ذلك ٍب "فرآه طبلقا قاؿ الغزايل: 
  .(ّ)"تغَت اجتهاد مقلده، ٍب صحح أف اٞتواب كذلك كما ُب الصبلة

 من قلدتو. بكىذه أخطأ  كلو قاؿ ٣تتهد للمقلد كالصورة

فإف كاف الذم قلده أعلم أك استواي فبل أثر لقولو، كإف كاف "قاؿ الرافعي: 
الثاين أعلم فالقياس أان إف أكجبنا تقليد األعلم فهو كما لو تغَت اجتهاد مقلده 
كإال فبل أثر لو، كإذا كقع مثل ذلك ُب القبلة فالقياس أف ٮترج على ىذا ا٠تبلؼ، 

 .(ْ)"ا اٞتواب أنو كتغَت اجتهاد اجملتهد كما مرلكنهم أطلقو 

كما قاؿ إنو القياس ليس بشيء، بل الوجو اٞتـز أبنو ال يلزمو "م: نوك قاؿ ال
قاؿ: كقد ٠تص ، شيء، كال أثر لقوؿ الثاين، كىذا كلو إذا كانت ا١تسألة اجتهادية

جع فإف رم كا٠تطيب كغَت٫تا ا١تسألة بتفصيل حسن فقالوا: إذا أفىت ٍب ر يمالص
مل يكن لو العمل بو، ككذا إذا نكح  ،علم ا١تستفيت رجوعو كمل يكن عمل ابألكؿ

لزمو فراقها كما ُب القبلة، كإف كاف  ،أك استمر على نكاح بفتواه ٍب رجع ،بفتواه
لـز ا١تستفيت نقض عملو، كإف   ،لدليل قاطع ٥تالفافإف كاف  ،عمل بو قبل الرجوع

ف االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد، كال يعلم خبلفو أل ؛فبل ،كاف ُب ٤تل االجتهاد
ليس فيو تصريح  (ٓ)"احملصوؿ"ك "ا١تستصفى"لؤلصحاب، كما ذكره صاحبا 

                                 
 .(ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(َُٔ/ ُُضة الطالبُت )رك انظر:  (ِ)
 .(ّٕٔا١تستصفى )ص: انظر:  (ّ)
 .(ِْٕ-ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
ذكر الرازم أف على ا١تستفيت الرجوع إىل القوؿ الثاف، إال إذا اتصل بو قضاء القاضي،  (ٓ)

 (ْٔ/ ٔاحملصوؿ للرازم )القاضي، فيبقى على الفتول األكؿ. انظر: 



ُِْ 

 

 .(ُ)"ٔتخالفة ىذا

كإف كاف ا١تفيت إ٪تا يفيت على مذىب إماـ معٌُت "قاؿ الشيخ ابن الصبلح: 
ألف نص  /(ِ)٥تالفة نص إمامو كجب نقضو كإف كاف اجتهاداي،فرجع لتيقنو 

إمامو ُب حقو كنص الشارع ُب حق ا١تستقل، كأما إذا مل يعلم ا١تستفيت رجوعو 
فكانو مل يرجع ُب حقو، كيلـز ا١تفيت إعبلمو برجوعو قبل العمل، ككذا بعده حيث 

  .(ّ)"٬تب النقض
األسػػػػتاذ كإذا عمل بفتواه ُب إتبلؼ ٍب ابف أنو أخطأ كخالف القاطع قاؿ 

  .(ٓ)فبل ،ضمن كإال ،: إف كاف أىبل للفتول(ْ)أبو إسحاؽ
أك يقطع بعدـ  الغركر،كفيو نظر، كينبغي أف ٮترٌج على قويل "قاؿ النوكم: 

 .(ٔ)"الضماف مطلقا

فقد ركل ابن الصبلح أف ذلك  ،كلو أفىت بشيء ٍب علم أف ا١تنقوؿ خبلفو
  .ن ىو قريب من حالومى كمل يرجع عنو، كالظاىر أف ا١تنقوؿ لً  ،كقع للغزايل

فإف كاف منتسبا  ،كىل ٬توز للعامي أف يتخَت كيقلد أم مذىب شاء؟ نظر
على كجهُت حكا٫تا القاضي ُب أف العامي ىل لو مذىب أـ  بٍت ،إىل مذىب

 ال؟ 
  .أحد٫تا: ال، فعلى ىذا لو أف يستفيت من شاء

                                 
 .(َُٕ/ ُُ)ركضة الطالبُت انظر:  (ُ)
 /أ(.  ُُٖهناية اللوحة ) (ِ)
 .   (ْٔ-ْٓ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)
ىيم، اإلسفراييٍت الفقيو، األصويل، ااألستاذ أبو إسحاؽ إبراىيم بن دمحم بن إبر ىو  (ْ)

كالرد  ،امع اٟتلى ُب أصوؿ الدينقيل فيو إنو بلغ رتبة االجتهاد، من مصنفاتو: ج ا١تتكلم،
انظر:  .ق(ُْٖ، توُب سنة )كتعليقو ُب أصوؿ الفقو ،دين ُب ٜتس ٣تلداتعلى ا١تلح

 .(َُٕ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة ).  (ُِّ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية )
 .  (ْٔ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٓ)
 .(َُٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٔ)



ُِٓ 

 

  .(ُ)كال ٥تالفتو ،لو مذىب، فبل ٬توز لوكأصحهما عند القفاؿ: 
على كجهُت ُب أف العامي ىل يلزمو  بٍت ،كإف مل يكن منتسبا إىل مذىب

 تقليد مذىب معٌُت؟ 
أحد٫تا: ال، فعلى ىذا ىل لو أف يقٌلد من شاء أـ يبحث عن أشد ا١تذاىب 

 فيقلد صاحبو؟ 
  .(ِ)فيو كجهاف، كالوجهُت ُب البحث عن األعلم

أنو يلزمو لئبل يلتقط الرخص، ٓتبلؼ العصر  (ّ)إلػػػػػكياكبو قطع  :كاثنيهما
فيلتقط رخصها، فعلى ىذا يلزمو اختيار  ،األكؿ فإف ا١تذاىب فيو مل تكن مدكنة

كال ٔتا كجد عليو  ،قلده ُب كل شيء، كليس لو التمذىب جملرد التشهييمذىب 
  .(ْ)أابه

كا٠تبلؼ جار ُب كل من مل يبلغ رتبة االجتهاد من الفقهاء "قاؿ النوكم: 
، قاؿ: كالذم يقتضيو الدليل أف ال يلزمو التمذىب  كأصحاب سائر العلـو

 . (ٓ)"ٔتذىب، بل يستفيت من شاء أك من اتفق من غَت تلقط للرخص

أك  كإذا قٌلد مذىبا فهل ٬توز لو أف ينتقل إىل مذىب آخر ُب ٚتيع ا١تسائل
 ُب بعضها؟

كجب أف  ،إف قلنا: يلزمو االجتهاد ُب طلب األعلم فإذا ظن أف الثاين أعلم

                                 
 .  (ُُٕ/ ُُالطالبُت )ركضة ، (ٓٓ/ ُاجملموع )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 . (ٓٓ/ ُاجملموع )، (ٖٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ِ)
هبمزة مكسورة كالـ ساكنة ٍب كاؼ ) أبو اٟتسن علي بن دمحم بن علي إلكياىو  (ّ)

، تفقو على إماـ ا٢تراسي (مكسورة بعدىا ايء مثناة من ٖتت معناه الكبَت بلغة الفرس
ق(. َْٓسًتشدين، كلو كتاب ُب أصوؿ الفقو، توُب سنة: )اٟترمُت، من مصنفاتو شفاء ا١ت

طبقات الشافعية البن قاضى شهبة  ،(ُِّ/ ٕطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) انظر:
(ُ /ِٖٖ). 

 .(ُُٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٖٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ْ)
 .(ُُٕ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٓ)



ُِٔ 

 

  .(ُ)٬توز، بل ٬تب، كإال فبل
فينبغي أف ٬توز كما لو قلد ُب القبلة، ىذا "كإف قلنا: يتخَت قاؿ الرافعي: 

  .(ِ)"أايما كىذا أايما
اجملتهداف عنده كلو قٌلد ٣تتهدا ُب مسائل كآخر ُب مسائل أخرل كاستول 

إف قلنا: إنو يتخَت فمقتضى فعل األكلُت جوازه، لكن األصوليُت منعوا منو 
  .(ّ)للمصلحة

ُب األصوؿ قوال اثلثا، كىو أف كل مسألة ُب  (ْ)اآلمػػػػدمكاختار سيف الدين 
و هبا ململ يتصل عها، كما في فليس لو تقليد غَته ،لو هباممذىب األكؿ اتصل ع

 .(ٓ)فلو أف يقٌلد فيها إماما آخر
كل مسألة كما ُب  ز تقليد من شاء مطلقا، او ّتكأفىت الشيخ عز الدين: 

  .(ٔ)فصل األكلوف
أنو  (ٖ)كل مذىب ما ىو أسهل عليو فعن أيب إسحاؽ (ٕ)]من[كلو اختار 

                                 
 .(َُٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٕ/ ُِجيز )العزيز شرح الو انظر:  (ُ)
 ، .(ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 .(َُٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٕا١تستصفى )ص: انظر:  (ّ)
، من سيف الدين أبو اٟتسن علي بن أيب علي بن دمحم بن سامل الثعليب اآلمدمىو  (ْ)

، كغَت ذلك فوؽ عشرين كاإلحكاـ ُب أصوؿ الفقو ،األبكار ُب أصوؿ الدينمصنفاتو: 
، (َّٔ/ ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) ق(. انظر:ُّٔمصنفا، توُب سنة: )

 .(ٕٗ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )
 .(ِّٖ/ ْاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم )انظر:  (ٓ)
 .(ُٗٓ/ ِقواعد األحكاـ ُب مصاحل األانـ )انظر:  (ٔ)
العزيز شرح الوجيز ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٕ)

 .(ِْٕ/ ُِالوجيز )
أيب  تفقو على أحد أئمة ا١تذىب، أبو إسحاؽ إبراىيم بن أٛتد بن إسحاؽ ا١تركزمىو (ٖ) 

ككتاب التوسط بُت  )٥تتصر ا١تزين(، شرح ا١تختصرمن مصنفاتو:  أيب العباس بن سريج،
طبقات  ،(ُُِ)ص:  طبقات الفقهاء ق(. انظر:َّْ: )سنة ، توُب١تزينالشافعي كا



ُِٕ 

 

  .(ِ)أنو ال يفسق بو (ُ)ابن أيب ىػػػػػريرة يفسق بو، كعن
كخرٌج ابن برىاف جواز تقليد الصحابة على جواز االنتقاؿ ُب ا١تذاىب، فمن 

ٯتكن ا١تقلد االكتفاء هبا ألف مذاىبهم مل يكثر فركعها حىت  ؛منع تقليدىم ،منعو
فيكفي  (ّ)]٘تهدت[االنتقاؿ، كىو ٦تنوع، كمذاىب ا١تتأخرين  ذلك إىل فيؤديو

 . (ْ)طوؿ عمره للمكلفىب الواحد ا١تذ

أٚتع احملققوف على أف العواـ ليس ٢تم تقليد الصحابة، بل "كقاؿ اإلماـ: 
الذين  ألف ؛كنظركا كبٌوبوا األبواب سربكاعليهم أف يتبعوا مذاىب األئمة الذين 

 حيضا إك  ،تنوا بتهذيب مسائل االجتهادعمل ي إال أهنم ،كإف كانوا أحذؽ درجوا
  .(ٓ)"طرؽ النظر

كأشار الشيخ تقي الدين ابن الصبلح إىل أف التقليد متعٌُت لؤلئمة األربعة 
 .(ٔ)دكف غَتىم

كاختار الشيخ عز الدين جواز االنتقاؿ ُب ا١تذاىب كتقليد من شاء، قاؿ: 

                                 

 
 .(َُٔ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة ) (َِْالشافعيُت )ص: 

أبو على بن أىب ىريرة من أصحاب  ياٟتسن بن اٟتسُت اإلماـ اٞتليل القاضىو: (ُ) 
شرح ك  ،الفركع مسائل ُبم، من مصنفاتو: تفقو على ابن سريج كأىب إسحاؽ ا١تركز  ،الوجوه

 (ِٕٓ -ِٔٓ/ ّطبقات الشافعية للسبكي )ق(. انظر: ّْٓ) :سنة ، توُبا١تختصر
 .(ُِٕ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

 .(ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
نفائس األصوؿ ُب شرح ُب النسخة )ٔتذىب(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ّ)

 .(ّٕٔٗ /ٗاحملصوؿ )
نفائس األصوؿ ُب شرح ذكر ىذا التخريج ابن برىاف ُب كتابو األكسط. انظر:  (ْ)

 .(ِٕٓالتمهيد ُب ٗتريج الفركع على األصوؿ )ص: ، (ّٕٔٗ/ ٗاحملصوؿ )
 .(ُٕٕ/ ِالربىاف ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ٓ)
 .(ٖٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٔ)



ُِٖ 

 

 .(ُ)"كشرطو أف يكوف ٦تا ال ينقض فيو قضاء القاضي"
أك  ،لتأكيلأك النص الذم ال ٭تتمل ا ،كىو أربعة: ما خالف اإلٚتاع 

لها ألىل مذىبو ئع فيها قاتباٞتلي، فإف ىذه ال ٬توز أف ي /(ِ)أك القياس ،القواعد
  .(ّ)كال غَتىم

كيشًتط أف ال ٬تمع بُت ا١تذاىب على كجو يكوف خارقا لئلٚتاع، كما لو 
  .(ْ)قلد الشافعي ُب مسح بعض الرأس، كمالكا ُب ترؾ الدلك ُب الطهارة

عة فأفتاه ا١تفيت قاؿ أبو ا١تظفر السمعاين من كإذا استفىت صاحب الواق
ال ٬تب عليو العمل بو إال ابلتزامو، قاؿ: ك٭تتمل أف يقاؿ: يلزمو إذا "أصحابنا: 

 .(ٓ)"أخذ ُب العمل بو، كقيل: يلزمو إذا كقع ُب نفسو صحتو، قاؿ: كىو األكىل

كىذا مل أجد لغَته، كقد حكى ىو بعد ذلك عن "قاؿ الشيخ ابن الصبلح: 
أك من  ،ٮتَت بُت أف يقبل منو ،بعض األصوليُت أنو إذا أفتاه ٔتا ىو ٥تتلف فيو

غَته، ٍب اختار ىو أنو يلزمو االجتهاد ُب أعياف ا١تفتُت كاألخذ بفتيا من رجح ُب 
  .(ٔ)"اجتهاده

ف مل يكن ُب البلد فإكالذم تقتضيو القواعد أف يقاؿ: إذا أفتاه مفت "قاؿ: 
تياه، كال يتوقف على التزاـ كال سكوف النفس، كإف كجد مفت آخر لزمو األخذ بف

لزمو ما أفتاه بو بناء على  ،فإف تبُت لو أف الذم أفتاه ىو األعلم كاألكثق ،غَته
٬توز لو استفتاء  إذمل يلزمو  ،الصحيح ُب تعينو كما سبق، كإف مل يتبُت لو ذلك

  .(ٕ)"غَته كتقليده

                                 
 .(ُٖٓ/ ِاألانـ )قواعد األحكاـ ُب مصاحل انظر:  (ُ)
 /ب(.  ُُٖهناية اللوحة ) (ِ)
 .  (ِٖٔ/ ُأنوار الربكؽ ُب أنواع الفركؽ )انظر:  (ّ)
 .  (ٗٗٓ/ ْالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ْ)
 .  (ّٖٓ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ٓ)
 .  (َٗ/ ُفتاكل ابن الصبلح )، (ّّٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ٔ)
 .  (َٗ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ٕ)



ُِٗ 

 

  .(ُ)كاختارهكقد نقلو النوكم عن ا٠تطيب البغدادم 
كإذا مل ٬تد صاحب الواقعة ُب بلده ككجده ُب غَته فعليو التوصل إىل 

 .(ِ)أمكنواستفتائو إف 

كذكر بعض أصحابنا أف البلد إذا شغر عن ا١تفتُت "قاؿ الشيخ أبو عمرك: 
  .(ّ)"ال ٭تل ا١تقاـ بو

قاؿ الشيخ ابن  ،كال من ينقل لو حكمها ،كال غَته ،كإف مل ٬تده ُب بلده
الشريعة، كحكمها حكم ما قبل كركد الشرع،  فًتةىذه مسألة "الصبلح: 

  .(ْ)"كال حكم ُب حقو أصبل، كال حرج عليو فيما يصنعو تكليفكالصحيح أف ال 
  .(ْ)"يصنعو

إف أراد  ،كابألكىل فاألكىل ابألسن،كينبغي للمستفيت أف يبدأ من ا١تفتُت 
كيدعو  ،بدأ ٔتن شاء، كتكوف الرقعة كاسعة ،ٚتعهم ُب رقعة، كإف أفردىم برقاع

 .(ٓ)كيدفع الورقة إليو منشورة ،فيها ١تن يستفتيو

إذا كجد كاحد من أصحاب الشافعي حديثا "قاؿ الشيخ ابن الصبلح:  فرع:
فإف كملت ُب حقو آالت االجتهاد مطلقا أك ُب  ،صحيحا على خبلؼ نصو

  .ؿ ابلعمل بوذلك الباب أك ُب تلك ا١تسألة كاف لو االستقبل
 ،ة ُب ٥تالفة اٟتديث بعد أف ْتثزاز كمل لذلك ككجد ُب نفسو حتكإف مل 

٘تذىب  ،فلم ٬تد ١تخالفتو جوااب شافيا، فإف عمل بذلك اٟتديث إماـ مستقل
كيكوف ذلك عذرا لو ُب ترؾ مذىب إمامو ُب  ،ٔتذىبو ُب العمل بذلك اٟتديث

 .(ٔ)"ذلك

                                 
 .  (ُُٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٔٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ُ)
 .  (َْ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ِ)
 .  (َْ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)
 انظر: ا١ترجع السابق.   (ْ)
 .  (ُُٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٓ)
 .  (ٗٓ-ٖٓ/ ُالصبلح ) فتاكل ابنانظر:  (ٔ)



َُّ 

 

عن ما إذا كاف ُب ا١تسألة قولُت  (ُ)سبلـابن عػػػبد السئل الشيخ  :اثف فرع
للعلماء ُب اٟتل كاٟترمة كالنبيذ يشربو شارب كمل يقلد أاب حنيفة كال غَته ىل 

 ألف إضافتو إىل الشافعي ليس أكىل من إضافتو إىل أيب حنيفة؟  ؛أيٍب أـ ال
فأجاب: ٬تب عليو حُت قصد شربو أف يعلم حكمو ُب اٟتل كاٟترمة، فإف 

  .(ِ)يبلبسوعلم علم ما تاإلنساف ٬تب عليو 
أٍب سواء بلغو  ،كأما معصيتو بشربو فقد قاؿ الشافعي: من ابع بيع النجش

لتقصَته، كمن ابع  فنؤٙتو؛ألف ا٠تيانة علم ٖترٯتها من الدين ضركرة  ؛اٟتراـ أـ ال
، فعلى ىذا ينظر إىل الفعل الذم فعلو ا١تكلف، فإف كاف نؤٙتوأخيو ال  على بيع

 . (ّ)فبل ،أٍب بو، كإال ،٦تا اشتهر ٖترٯتو ُب الشرع

  .كجهاف (ْ)فائدة: ُب التقليد
أك كشف  كحجتوأحد٫تا: أنو قبوؿ قوؿ الغَت كأنت ال تدرم من أين قالو 

ياس على القوؿ ّتوازه لو، لو عن أـ الكتاب أك بعلم ضركرم ألقي إليو، أـ بق

                                 
، أحد األئمة األعبلـ، عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن حسن السلميىو  ((ُ

تفقو على الشيخ فخرالدين ابن عساكر، كأخذ عنو ابن دقيق العيد، من مصنفاتو 
القواعد الكربل، كشرح أٝتاء هللا اٟتسٌت، كالفتاكل، كغَت ذلك، توُب سنة: 

طبقات الشافعيُت ، (َِٗ/ ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي ): ق(. انظرَٔٔ)
 .(ُُُ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ٕٖٓ)ص: 

 .  (َّٕ/ ْ) البن حجر ا٢تيتمي الفتاكل الفقهية الكربلانظر:  (ِ)
 .  (َّٕ/ ْالفتاكل الفقهية الكربل )انظر:  (ّ)
قبلت قوؿ اجملتهد من التقليد لغة: مشتق من القبلدة، كىي اليت توضع ُب العنق كإذا  (ْ)

التعليقة للقاضي ، (ِٕٓ/ ِالصحاح ). انظر: غَت دليل كال حجة، فإنك قلدتو خَته كشره
 .(َٖٔترير ألفاظ التنبيو )ص: ، (ُِٖ/ ُحسُت )

/ ُركضة الطالبُت )انظر:  .ا١تستند إىل االجتهاد الغَت قبوؿ قوؿكالتقليد اصطبلحا:  
الغرر البهية ُب شرح البهجة ، (ُّٖ/ ُأسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب )، (ُِٖ

 .(ِٖٔ/ ُالوردية )



ُُّ 

 

 .(ُ)كاختاره الركايين

 ./(ّ( )ِ)كالثاين كىو ما أكرده اآلمدم: أنو قبوؿ القوؿ من غَت حجة ملزمة

  ".كيندرج األخذ بقوؿ العامي كأخذ اجملتهد بقوؿ اجملتهد"قاؿ: 
إىل  كإىل قوؿ اإلٚتاع، كرجوع العامي -ملسو هيلع هللا ىلص  -كيكوف الرجوع إىل قوؿ النيب 

قوؿ اجملتهد، كعمل القاضي بقوؿ اجملتهد ليس تقليدا، لوجود اٟتجة ا١تلزمة من 
ُب حق األمة، ككجوب تقليد العامي  العصمةكدليل  - ملسو هيلع هللا ىلص –ا١تعجزة ُب حقو 

حجة ملزمة، فإف ٝتي ذلك تقليدا لعرؼ  كلهافي ىذه الصور  ف ،لمفيتل
 (ْ)"ُب اللفظ مشاحةفبل  ،االستعماؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .  (ِٗ/ ُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 .  (ُِِ/ ْاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم ) (ِ)
 /أ(.  ُِٖهناية اللوحة ) (ّ)
 .  (ُِِ/ ْمدم )اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآل (ْ)



ُِّ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس: يف االستخالف

 كفيو مسائل:

لئلماـ أف يستخلف على القضاء ُب ا١تكاف الذم ىو فيو قطعا كما  األوىل:
  .يستخلف ُب غَته

كإذا كىٌل رجبل القضاء استحب لو أف أيذف لو ُب االستخبلؼ، سواء قدر 
 ،فإف مل يقدر على مباشرة الكل ،أـ ال، فإذا أذف لو ،على اٟتكم ُب اٞتميع

  .(ُ)جاز ،كجب عليو االستخبلؼ، كإف قدر
قضى ُب ا١تصر  ،كثَتا  (ّ)كبَتا كسوادا  (ِ)ٍب ينظر ُب العمل فإف كاف مصرا

ففي  (ُ)كالكػػػػوفة (ْ)بصرةػػػػػػػكاستخلف على السواد، كإف كاف مصرين كبَتين كال

                                 
 .  (ِٕ/ ُّالبياف )، (ِّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
ا١تصر ُب كبلـ العرب: كل كورة تقاـ فيها اٟتدكد كيقسم فيها الفيء كالصدقات من  (ِ)

 .(ُِٗ/ ُِهتذيب اللغة ). انظر: غَت مؤامرة ا٠تليفة
/ ِالصحاح )، (ِْ/ ُّ)هتذيب اللغة السواد: اٞتماعة الكثَتة من الناس. انظر:  (ّ)

ِْٗ)  . 
جنوب شرؽ دكلة العراؽ، كىي أكرب مدينة بعد العاصمة، كىي  تقع البصرة مدينة (ْ)

 ، . عمر بن ا٠تطٌاب كمصٌرىا عتبة بن غزكاف ُب خبلفةاختٌطها ا١تسلموف بنفس االسم اليـو
بلمية موسوعة ا١تدف العربية كاإلس ،(َٖا١تسالك كا١تمالك لبلصطخرم )ليدف/ انظر: 

 (.َٕللدكتور ٭تِت الشامي )ص:



ُّّ 

 

  .(ِ)أيهما شاء، كيستخلف ُب اآلخر
كلو إذا حكم ُب أحد٫تا أف ينتقل إىل بلد خليفتو كينتقل خليفتو إىل بلده إال 

فليس لو  ،كاالستخبلؼ ُب ذلك ىذا،أف يكوف اإلماـ نص لو على اٟتكم ُب 
  .(ّ)العدكؿ عنو

 أك يطلق التولية: ،فإما أف ينهاه عنو ؛كإف مل أيذف لو

  .(ْ)ىل: أف ينهاه عنو، فبل ٬توز لو االستخبلؼاٟتالة األك 
  :القياـ بو فثبلثة أكجو ال ٯتكنوإليو  فوضوفإف كاف ما 

  .(ٓ)أصحها: أنو ال يستخلف، كيقتصر على ما يقدر عليو
  .(ٔ)كعدمو  النهىكالثاين: يستخلف، ككجود 

  .(ٕ)التولية بطبلفكالثالث: 
ره عملو بعجزه عن ثيعلم اإلماـ عند ككيلزمو أف "قاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

عما ال يقدر على  ؼصر يأك  أف أيذف لو فيوُب  رأيواإلماـ  لَتلالنظر ُب ٚتيعو 
أكىل ليكوف ىو  (ٖ)كالثاين .مباشرتو، كال ٬توز لو بعد علمو أف يًتكو على حالو

  .(ٗ)"ا١تتويل لبلختيار
                                 

 
الكوفة مدينة ُب العراؽ تقع غرب العاصمة بغداد على هنر دجلة، اختطها ا١تسلموف،  (ُ)

، موسوعة (ٖٓا١تسالك كا١تمالك لبلصطخرم )النص/ . انظر: مٌصرىا سعد بن أىب كٌقاصك 
 (.َٖا١تدف العربية كاإلسبلمية للدكتور ٭تِت الشامي )ص:

 .  (ِّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .  (ُٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .  (ُُٓ/ َُٖتفة احملتاج )، (ُٓٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ْ)
 .  (ُُٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)
 .  (ّّْ/ ُِالوجيز )العزيز شرح ، (ِٕ/ ُّالبياف )انظر:  (ٔ)
 .  (ُُٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٕ)
 ىنا ُب النسخة تكرار لفظ )كالثاين(.   (ٖ)
 .  (ِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٗ)



ُّْ 

 

  :رنظ ،كمل يعزلو ،كمل أيذف لو ،أك أعلمو ،فإف مل يعلمو
كاف نظره ٥تتصا ابلبلد اعتبارا   ،فإف كاف ما كاله مصر كثَت السواد كالبصرة

ابلعرؼ، كلو أف ٭تكم بُت أىل سواده إذا قدموا عليو، فإف استعداه أحد على 
لزمو  ،فإف كاف على أقل من مسافة أقل من يـو كليلة ،أحد من أىل السواد

  .(ُ)إحضاره
 إحضارهففي كجوب  ،فأكثر (ِ)كليلةكإف كاف على مسافة القصر يـو 

  .(ّ)كجهاف
نظر ُب  ،كإف كاف ما كاله مشتمبل على مصرين متباعدين كبغداد كالبصرة

أف  ال فلوإف قلنا:  (ْ)فانعزالو عن اآلخر ٭تتمل كجهُت ،أيهما شاء، فإذا نظر فيو
 أف ينتقل من أحد٫تا إىل اآلخر.

  .أكجو الثانية: أف يطلق التولية، ففي جواز االستخبلؼ
  .(ٓ)أحدىا: ال

 .(ٔ)كاثنيها: نعم، كاختاره ابن أيب عصركف
فلو االستخبلؼ،  ،كاثلثها: أنو إف اتسع العمل كمل يقدر على مباشرتو بنفسو

                                 
 .  (ِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
الفقو اإلسبلمي كأدلتو للزحيلي ا. انظر: كيلو مًت ( ٖٖ،َْٕ)كتساكم ابلكيلو مًتات  (ِ)

 .  (ُِْ/ ُللزحيلي )
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
ْٖ)  . 
 لتعذر حكمو فيو ابلعجز. ؛عنوينعزؿ أحد٫تا:  (ْ)

لصحة الوالية عليهما مع العجز  ؛كالوجو الثاين: أنو ال ينعزؿ عنو كيكوف ابقي الوالية عليو
  .عنهما
 .  (ِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: 

 .(ُّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
 .(ُّٓ/ َُالنجم الوىاج )انظر:  (ٔ)



ُّٓ 

 

  .(ُ)ال، كىو األصح ،كإال
 . (ّ)، كنسب آخركف إليو الثاين(ِ)االصػػػػطخرمكنسبو بعضهم إىل 

 يستخلف ُب القدر الزائد الذم ال يقدر على القياـ بو أك ُب الكل؟ ٍب 
 .(ْ)فيو كجهاف
 .(ٓ)أك٢تما :أصحهما

كالقياس فيما إذا أذف لو ُب االستخبلؼ أف يكوف ُب القدر "قاؿ الرافعي: 
ا١تستخلف فيو، ىذاف الوجهاف، إال أف يصرح ابإلذف ُب الكل، كقطع ابن كج 

  .(ٔ)"اإلذف ا١تطلقأبنو يستخلف ُب الكل ُب 
طرك مرض أك غيبة عن البلد ْتالة  دكأٟتق البغوم جواز االستخبلؼ عن

  .(ٖ)كفيو نظر، (ٕ)عجزه عن النظر ُب ٚتيع ما فوض إليو
  .(ٗ)كٚتيع ذلك ُب االستخبلؼ العاـ

ك٨توه  ،كلعاف بُت زكجُت ،كٝتاع بٌينة ،كأما االستخبلؼ ا٠تاص كتحليف
 :ففيو طريقاف

                                 
 .(ُُٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 .(ٖٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )ـ. انظر: نسبو إليو اإلما (ِ)
 .(ِٕ/ ُّالبياف )نسبو إليو العمراين. انظر:  (ّ)
 أحد٫تا: ٬توز ُب الكل؛ قياسا على جوازه ُب الكل.  (ْ)

الثاين: أنو ال ٬توز االستخبلؼ ُب الكل؛ ألف مطلق التولية ال يتضمن اإلذف ابالستخبلؼ 
 .(ِٖ/ ُّالبياف )، (ُٓٗ/ ٖالتهذيب )فيما ٯتكنو نفسو. انظر: 

 .(ُُٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)
ُُٖ). 
 .(ّّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 .(ُِْ/ ٖهناية احملتاج )، (ِٔٔ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُٓٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٕ)
ذكر ا١تصنف أف ُب ذلك نظر، كمل يبُت ذلك، كجـز الشربيٍت كالرملي ابالستخبلؼ ُب  (ٖ)

 .(ُِْ/ ٖهناية احملتاج )، (ِٔٔ/ ٔمغٍت احملتاج )ُب ىذه الصورة. انظر: 
 .(ّّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٗ)



ُّٔ 

 

  .(ُ)و مقتضى إطبلؽ األكثرين أنو على ا٠تبلؼكى :أحد٫تا
  .(ِ)كالثاين: عن القفاؿ القطع ّتوازه

اشًتط ُب ا٠تليفة من الصفات ما يشًتط ُب  /(ّ)كحيث جوزان االستخبلؼ
ُب القاضي، إال أف يفوض إليو أمرا خاصا، كما إذا فٌوض إليو أف يعٌُت لو الشهود 

أك  ،هود بو عقارا ال يعرفوف حدكدهالذين يشهدكف بو عند اٟتاكم إذا كاف ا١تش
فإنو ال يشًتط فيو من العلم إال ما ٭تتاج إليو ُب  ،شيئا يفسد نقلو إذا تركو

  .(ْ)ذلك
مل  ،كلو فٌوض إىل انئبو ُب القرل ٝتاع البينة خاصة كنقلها دكف اٟتكم

  .(ٓ)يشًتط فيو منصب االجتهاد، بل العلم البلئق أبحكاـ البينات
  .(ٔ)كليس لو تنفيذه ،مل يصح حكمو ،ال يصلحكلو استخلف من 

  .(ٕ)جاز لو عزؿ خليفتو مىت شاء ،كلو استخلف فيما يقدر على مباشرتو
 ،ففي جواز عزلو مع بقائو على سبلمتو ،كلو استخلف فيما ال يقدر عليو

  .(ٖ)كجهاف
إف كاف القاضي يـو "ُب خليفتو قاؿ الركايين: ك كلو تنازع خصماف فيو 

فالداعي  ،ظرا فالداعي إليو أكىل، كإف كاف خليفتو انظرا كالقاضي اتركاالتنازع ان

                                 
 .(ُُٓ/ َُٖتفة احملتاج )، (ّّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ّّْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 /ب(.  ُِٖهناية اللوحة ) (ّ)
 .  (ٖٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .  (ُُٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٖٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)
 .  (َُِ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٔ)
 .  (ٖٖ/ ُٖكفاية النبيو )،(ّٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)
 : ٕتوز النيابة عنو كالوكيل.أحد٫تا(ٖ) 

، (ُّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  ألنو انئب عنو ُب حقوؽ ا١تسلمُت. ؛كالثاين: ال ٕتوز
 .  (ّٖ/ ُْْتر ا١تذىب )



ُّٕ 

 

  .(ُ)"إىل خليفتو أكىل
، كداعي النائبإذا ادعياه فداعي األصل مقدـ على داعي "كقاؿ اإلماـ: 

  .(ِ)"اإلماـ مقدـ على داعي القاضي
ينبغي أف يستوم الداعياف، إذ ال فرؽ ىنا بُت األصل "كقاؿ ابن الصبلح: 

 .(ّ)كالقاضيُت"  كالفرع

اختص بو، كإف جعلو  ،فإف ٝتاه لو ،كلو جعل اإلماـ على القضاء رزقا
شاركو فيو خلفاؤه ْتسب كفاايهتم ُب النظر ككثرة العمل، فإف عزؿ  ،للقضاء

  .(ْ)مل أيخذه ،جاز أف أيخذ رىزقو، كإف مل يقم بو ،خليفتو كقاـ بعملو
فحكم ا٠تليفة ابطل، لكن لو  ،كحيث منعناه من االستخبلؼ فاستخلف

م، كليس للقاضي إنفاذ حكمو، كَّ حى مي ػفهو كال ،ترافع إليو ا٠تصماف كرضيا ْتكمو
 .(ٓ)بل يستأنف اٟتكم

ده أف ا١توقع إليو فبلف فتبٌُت نكع فبلنةلو كقع اٟتاكم إىل فقيو ُب تزكيج  فرع:
قياسا  إذانقاؿ كالدم: الظاىر عندم أنو ال يكوف "أنو كاف غَته قاؿ الركايين: 

 .(ٔ)"اصلى خلف رجل يظنو زيدا فباف عمر  على من

الثانية: كالية القضاء تتجزأ عندان، فيجوز أف ٮتصص اإلماـ كقاضي 
 ،كببعض األزمنة ،كبعض األصناؼ ،تولية القضاء ببعض األشخاص (ٕ)القضاة

                                 
 .  (ُٖ/ ُْْتر ا١تذىب )(ُ) 
 .  (ّْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: (ِ) 
 .  (ّٔٔ/ ْ)البن الصبلح شرح مشكل الوسيط انظر: (ّ) 
 .  (ِّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: (ْ) 
 .  (َُِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: (ٓ) 
 .  (َُٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: (ٔ) 
على ا١تخلوؽ، ١تا أخرجو البخارم ُب الصحيح عن  )قاضي القضاة( طلقيال ينبغي أف (ٕ) 

 -كقاؿ سفياف غَت مرة: أخنع األٝتاء عند هللا-عن أيب ىريرة مرفوعا: "أخنع اسم عند هللا 
انظر صحيح البخارم  ، كأحق أىل العلم بو )قاضي القضاة(.رجل تسمي ٔتلك األمبلؾ"



ُّٖ 

 

  .(ُ)ججكببعض اٟت ،كببعض اٟتوادث ،كببعض األمكنة
فاألكؿ كما إذا فٌوض إليو اٟتكم بُت زيد كعمرك، كىذا قد يكوف ُب كاقعة 

فيقضي  ،، كقد يكوف عاما ُب كل خصومة بينهمابتمامهاالوالية  فتنتهيمعينة 
 .(ِ)تجدد ٢تمات خصومةبينهما ُب كل 

كعلى ىذا لو قلده اإلماـ قضاء بلد على أف يستخلف فيو "قاؿ الركايين: 
بنفسو فهو تقليد اختيار ال تقليد حكم، فإذا قلد ١تن اختاره مل يكن لو كال ينظر 

كاف ،عزلو، كلو اإلشراؼ عليو كا١تراعاة لو، كلو كاف اإلماـ عٌُت من يستخلفو 
 .(ّ)"تقليد تنفيذ كإشراؼ ال تقليد حكم كاختيار

كالثاين كما إذا كاله القضاء بُت الرجاؿ فقط أك النساء فقط أك العرب أك 
  .(ْ)عجمال

القضاء بُت العرب كاآلخر القضاء بُت العجم مل يكن لواحد  اكلو كيل كاحد
  .(ٓ)كالنبطمنهما أف ٭تكم ١تن ليس من العرب كال من العجم  

أك عجمي  ،كلو كاف ُب البلد عريب النسب عجمي اللساف"قاؿ الركايين: 
 ،قرينة تدؿ على إرادة النسب دكف اللساف فإف كاف ٍبىَّ  ،النسب عريب اللساف

ٛتل على اعتبار  ،ما يدؿ على كاحد منهماٍبىَّ عمل هبا، كإف مل يكن  ،كابلعكس
  .(ٔ)"النسب، ألنو من الزمو، كصفة اللساف زائلة

                                 

 
القوؿ  ،(ُٗٓ-ٖٖٓ /َُ)كشرحو الفتح، كتاب األدب، ابب أبغض األٝتاء إىل هللا 

    .(ُُّ/ ِزاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد ) ،(ِْٗ/ ِا١تفيد على كتاب التوحيد )
 .  (ُِْ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: (ُ) 
 .  (ّٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: (ِ) 
 .  (ّٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: (ّ) 
 .  (ُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: (ْ) 
 .  (ُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: (ٓ) 
 .  (ِٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: (ٔ) 



ُّٗ 

 

ففي أحق القاضيُت أبحكامهم كجهاف  ،للعرب كلو كاف من العجم مواؿو 
  .لقرىب ٖتـر عليهم الصدقةمبنياف على الوجهُت ُب أف موايل ذكم ا

  .(ُ)حكم بينهم قاضي العرب ،ـر تغليبا للوالء على النسبٖتفإف قلنا: 
 .(ِ)حكم بينهم قاضي العجم ،كإف قلنا: ال ٖتـر

ال "أك رجل كامرأة قاؿ القاضي كاإلماـ:  ،ٗتاصم عريب كعجمي /(ّ)كلو
  .(ْ)"نوعُت٭تكم كاحد من القاضيُت بينهما، فبل بد من اثلث يقضي بُت ال

فإف كاف  ،إف اتفقا على التحاكم عند أحد٫تا"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
ففي نفوذ حكمو  ،نفذ حكمو بينهما، كإف كاف قاضي الطالب ،قاضي ا١تطلوب

 .(ٓ)"كجهاف ٥تٌرجاف من قويل التحكيم
  .كل منهما إىل التحاكم عند قاضيو فوجهاف  اكلو دع

تنازعهما حىت يتفقا على أحد القاضيُت، فإف اتفقا على  يوقفأحد٫تا: 
  .(ٔ)كإف اتفقا على قاضي الطالب ففيو الوجهاف، قاضي ا١تطلوب جاز

 ،فإذا اجتمعا على ٝتاعها ،(ٕ)كالثاين: ٬تتمع القاضياف على ٝتاع الدعول
  .انفرد ابٟتكم قاضي ا١تطلوب

  .١تشهود عليوتفرد بسماعها قاضي ا ،كإف اقتضى اٟتكم ٝتاع بينة
                                 

 .  (ُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: (ُ) 
 .  (ُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: (ِ) 
 /أ(.  ُّٖهناية اللوحة ) (ّ)
 .  (ْٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
/ ُٔاٟتاكم الكبَت )كالوجهاف: أحد٫تا: ينفذ حكمو. كالثاين: ال ينفذ حكمو. انظر:  (ٓ)

 .  (ّٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٔ/ ُٔ)
٫تا الوجهاف ا١تخرجاف من قويل الشافعي ُب التحكيم، مر ذكر٫تا ُب ا١تسألة السابقة.  (ٔ)

 .(ْٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: 
كشرعا إخبار عن كجوب حق للمخرب  .الدعول لغة الطلب كألفها للتأنيث: الدعول( ٕ)

/ ٔمغٍت احملتاج )، (ّٖٔ/ ْأسٌت ا١تطالب). انظر: للمخرب على غَته عند حاكم كالبينة
 .(ّّّ/ ٖهناية احملتاج )، (ّٗٗ



َُْ 

 

 ُ()[اٟتالف]ليكوف  ؛انفرد ابلتحليف قاضي اٟتالف ،كإف اقتضى التحليف
  .ُب األحواؿ من قاضي ا١تطلوب
ا رب كأج إٙتا،كاف قاضي ا١تطلوب أعظمهما   ،ما٢تفإف امتنعا من االجتماع 

 .(ِ)عليو

أك يوما ٝتاه  ،يوما معينا أك ،أك سنة ،كما إذا كاله القضاء سنة كذا  :كالثالث
  .أك شهرا ٝتاه من كل سنة ،من كل أسبوع أك شهر

 مل تصح التولية كما ُب اإلمامة.  ،كفيو كجو أنو إذا قاؿ: كليتك القضاء سنة

 كإذا كاله القضاء يـو السبت مثبل فلو ثبلثة أحواؿ:

أحدىا: أف ٬تعلو انظرا ُب كل سبت، فيكوف على كاليتو بعد انقضاء 
 ف مل يكن لو أف يقضي ُب غَت يـو السبت. السبت األكؿ، كإ

ُب سبت كاحد فينعزؿ بغركب مشسو، كليس لو أف  انظراالثاين: أف ٬تعلو 
 يقضي ُب ليلتو. 

  .(ّ)الثالثة: أف يطلق، فيحمل على التخصيص أبكؿ سبت
فًتافع خصماف  ،كآخر اٟتكم يـو األحد ،كلو قٌلد كاحدا اٟتكم يـو السبت

كاف قاضي األحد   ،يـو السبت إىل قاضيو كمل ينفصل األمر، ٍب رجعا يـو األحد
  .(ْ)أحق بفصل خصومتهما

كلو دعا أحد ا٠تصمُت خصمو إىل قاضي يـو السبت، كدعاه اآلخر إىل 
كإف كاف ، فقاضي اليـو الذم تداعيا فيو أحق بفصل خصومتهما ،قاضي األحد

                                 
 (ُٔ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت ُب النسخة )اٟتالف( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ُ)

 .    (ّٔ/ ُُْتر ا١تذىب )ك 
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٕ-ُٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
ْٓ)    . 
 .(ْٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر األحواؿ الثبلثة ُب:  (ّ)
 .(ْٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)



ُُْ 

 

  .(ُ)فيكوف قاضيو أحق بو ،حىت يًتافعا ُب أحد اليومُت تركا ،ُب غَت اليومُت
 .(ِ)كاف لو اٟتكم ُب أايمو كلياليو  ،كلو قٌلد اٟتاكم ُب شهر كذا

أك  ،مسجده، أك ُب غريب البلد كأ ،كما إذا كاله القضاء ُب داره  :كالرابع
]كاف مقصور منها،  (ْ)رضأك جانب م ،من البصرة (ّ)ربيعةأك جانب  ،شرقيو

 الوالية على اٞتانب الذم قلده.
فإف قلده جانب ربيعة كقلد آخر جانب مضر كانت كالية كل كاحد منهما 
مقصورة على جانبو، ك٬توز أف ينظر فيو بُت أىلو دكف الطارئُت إليو فبل يتعداىم 

 (ٓ)[كيقف نظره على ما قلد
 كاف  ،فإف كانت إضافتو إىل أحد٫تا أغلب ،فلو كاف بينهما موضع مشًتؾ

كاف لو اٟتكم ك  تبعو، ،فإف كاف إىل أحد٫تا أقرب ،لو، كإف استول األمراف اتبعا

                                 
 ،.(ُٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ْٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
ربيعة ىو ابن نزار بن معد بن عدانف، كىو شعب عظيم فيو قبائل، كبطوف كأفخاذ  (ّ) 

قرف ا١تنازؿ، كحضن، كعكاظ، كركبة، كحنُت، كغمرة ك ببلد ٧تد كهتامة، كانوا يستوطنوف 
ٍب كقع بينها حرب عظيم فتفرقت إىل البحرين، كالعراؽ، كاٟتجاز،  عرؽ،أكطاس، كذات 

كبنو ، كبنو عبد القيس، كبنو عنزة، بنو ضبيعةكبقي بعضهم ُب ٧تد، كمن قبائل ربيعة: 
معجم قبائل العرب ، (ّْٖ/ ُٚتهرة أنساب العرب البن حـز )انظر:  ، كغَت ذلك.النمر

 .(ِْْ/ ِ) لعمر كحالة القدٯتة كاٟتديثة
مضر ىو ابن نزار بن معد بن عدانف، كىي قبيلة عظيمة من العداننية، كانوا يسكنوف  (ْ)

حيز اٟتـر إىل السركات، كما دكهنا من الغور، ككاف ٢تم الكثرة كالغلبة ُب اٟتجاز، ككانت ٢تم 
رائسة مكة، كفيو قبائل كثَتة، منها: بنو عمرك، كبنو فهم، كبنو عدكاف، كبنو سعد، كبنو 

معجم قبائل العرب ، (ّْٖ/ ُٚتهرة أنساب العرب البن حـز ) ذلك. انظر: أعصر، كغَت
 .(َُُٕ/ ّالقدٯتة كاٟتديثة )

اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٓ)
(ُٔ /ُْ). 



ُِْ 

 

 .(ُ)فيو
كدعا كل منهما اآلخر إىل  ،فتنازع خصماف ،كلو كىل اٞتانبُت لقاضيُت

أجيب الداعي إىل قاضي ذلك  ،قاضي جانبو، فإف كاف عند التنازع ُب أحد٫تا
 .(ِ)اٞتانب، سواء كاف طالبا أك مطلواب

كاف كل منهما ُب جانبو مل يكن لواحد منهما أف ٬ترب اآلخر على كإف  
 .(ّ)اٟتضور إىل قاضيو

مل يكن لو أف ٭تكم فيو، ال بُت  ،كلو حضر أحد اٟتاكمُت ُب جانب اآلخر
 .(ْ)ىمأىل عملو كال غَت 

كُب مقدار معُت  ،لو قلده اٟتكم ُب ا١تداينات دكف ا١تناكحات كما  ا٠تامس:
 .(ٓ) فيختص بو ،من ا١تاؿ

 ،ما يتعلق هبا من صداؽفيجاز لو أف ٭تكم  ،كإذا قٌلده النظر ُب ا١تناكح
كتزكيج األايمى، كال ٭تكم بُت الزكجُت ُب  ،كسكٌت ،ككسوة ،(ٔ)[نفقة كفرض]

 .(ٕ)كبنفقة خادـ الزكجة ،كال ُب نفقة األكالد، ك٭تكم أبجرة الرضاع ،ا١تداينات
 ،اف بُت شريكُت أربعمائة درىمفك ،كلو قلده النظر ُب مائيت درىم خاصة

  .(ٖ)دكف ما إذا كانت دعوا٫تا كاحدة ،جاز أف ينظر فيها إذا ادعيا مفًتقُت
جاز إال أف يصرح ابلنهي عن النظر  ،كلو نظر ُب عركض قيمتها مائتا درىم

                                 
 .(ُٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ُْ/ ُٔالكبَت ) اٟتاكمانظر:  (ِ)
 .(ُٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ُْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 .(ٔٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
/ ُُْتر ا١تذىب )ُب النسخة ) كفرض، كنفقة( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٔ)
ٔٔ). 
 .(ٔٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 .(َِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)



ُّْ 

 

 .(ُ)ُب العركض

  .(ٓ( )ْ)البينةدكف  ،(ّ)ابإلقرارإذا جعل لو أف ٭تكم / (ِ)كما  :كالسادس
أك مسألة  ،أك أشخاصا معٌينُت ،أف يستثٍت من كاليتو شخصا معٌيناك٬توز 

  .(ٔ)كم ُب قتل ا١تسلم ابلكافرٖتال  :كما لو قاؿ ٟتنفي  ،أك مسائل معٌينة ،معٌينة
استفاد ا١توىل  ،كلو أطلق اإلماـ التولية كقاؿ: قٌلدتك النظر ُب ٚتيع األحكاـ

 ،كالبينة ،ابإلقرار ،لدينيةكا العرفية،كإثبات اٟتقوؽ  ،بذلك ٝتاع الدعول
 ،كاستيفاء اٟتقوؽ من ديوف ُب الذمة ابت،كفصل ا٠تصومات ْتكم  ،حليفتكال

عند كجود  (ٕ)كالتعزير ،كاٟتبس عليها عند اٟتاجة إليو ،كأعياف ُب األيدم
  .(ٖ)سببو

 .(ٗ)"ككافة اٟتدكد"قاؿ الرافعي: 
 (ُ)القذؼ كخصصو ا١تاكردم كالركايين ٔتا يتعلق ابآلدميُت، كحد 

                                 
 .  (ٔٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 /ب(.  ُّٖهناية اللوحة ) (ِ)
مغٍت  (ّْٓ/ ٖٓتفة احملتاج ). انظر: إخبار عن حق اثبت على ا١تخرب :شرعااإلقرار  (ّ)

 .(ِٖٔ/ ّمغٍت احملتاج )
مغٍت ، (ّٖٔ/ ْأسٌت ا١تطالب )ٝتوا هبا؛ ألف هبم يتبُت اٟتق. انظر:   ،الشهود البينة(ْ) 

 .(ّٗٗ/ ٔمغٍت احملتاج )
 .(ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ُُٔ/ َُٖتفة احملتاج )انظر:  (ٔ)
 ابلضرب من اإلماـ أك خليفتو تأديبلغة: التأديب، كُب اصطبلح الشرع: ىو ال التعزير (ٕ)

(، ٥تتار الصحاح ُٔٓ/ْلساف العرب )  . انظر:على ذنوب مل تشرع فيها اٟتدكد خليفتو
 .(ِِٗ/ ُُالعزيز شرح الوجيز )، (ِّٓ /ُِالبياف ) (، َُٖ/ُ)

كعممو ا١تاكردم ُب الفاعل )أبف يكوف من اإلماـ أك غَته من الوالد أك الزكج أك االستاذ( 
 .(ِْْ/ ُّاٟتاكم الكبَت )ي( انظر: كالفعل)أبف يكوف ابلكبلـ، أك ابٟتبس، أك ابلنف

 .(ُِٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٖ)
 .(َْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٗ)



ُْْ 

 

  .كالقصاص
تص ابهلل تعاىل كحد الزان كشرب ا٠تمر كاترؾ الصبلة فإف ٗت كأما ما"قاال: 

تعلقت ابجتهاد فالقاضي أحق هبا، كأيمر أمَت البلد ابستيفائها فهو أكىل من 
تعلق ابالجتهاد كاف األمَت تمباشرهتا بنفسو، كعليو أف يعمل أبمره فيها، كإف مل 

  .(ِ)"ببينة ٝتعها القاضي كاستوَب األمَتأحق هبا، فإف تعلقت 
أك  ،أك كيل غائب ،كيستفيد أيضا تزكيج األايمى البلٌب ليس ٢تن كيل خاص

عند غيبة كيل النسب،  ،كالسفهاء ،كاجملانُت ،كالوالية ُب ماؿ األطفاؿ ،لضعا
كالتحالف عليها،  ،كالبيوع ُب صحتها كفسادىا ،كالنظر  ُب العقود من ا١تناكح

 .(ّ)األبنيةشواىد بكالعمل  كاالستطراؽ، ،قوؽ األمبلؾ ُب الشفعةكُب ح

كينظر ُب األكقاؼ العامة كا٠تاصة، ألف ا٠تاصة تنتهي إىل "قاؿ ا١تاكردم: 
، كالنظر ُب الوصااي كتعيُت ا١تصرؼ إليو إذا مل تكن ١تعٌُت، كالتعديل  العمـو

  .(ْ)"كاٞترح
  .(ٔ)"كأخذ الزكوات (ٓ)كنصب ا١تفتُت كاحملتسبُت"قاؿ ا٢تركم: 

 ،إف كىل اإلماـ ٢تا انظرا"فقاال:  (ٕ)كفصل ا١تاكردم كالركايين ُب الزكاة
                                 

 
القىٍذؼ ُب اللغة: الرمي بقٌوة، كاستعَت القذؼ للشتم كالعيب، كما استعَت للرمي.  (ُ)

(، ٖترير ألفاظ ِٕٔ/ٗكا١تراد بو ىنا: الرمي ابلزان ُب معرض التعيَت .انظر: لسػػػػاف العرب) 
 ( .ُِٗ/ ْ( ، مغٍت احملتاج )  ِّٕالتنبيو) ص 

 .(ٓٔ/ ُُ) ْتر ا١تذىب، (َِ-ُٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ٓٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ُٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

( ْٖٔ/ ُاألحكاـ السلطانية ). انظر: من كاف يتوىل منصب اٟتسبةاحملتسب: كىو  (ٓ)
 .   (ُُٕ/ ُا١تعجم الوسيطػ )

 (.ٕٔٔانظر: اإلشراؼ على غوامض اٟتكومات للهركم )ص: (ٔ)
ا١تقصود بو ىو قبض الزكاة كتفريقها على مستحقيها من األصناؼ الثمانية. انظر:  (ٕ)

 .(َِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )



ُْٓ 

 

 .(ُ)فوجهاف ،خرجت عن عمـو كاليتو، كإال
  .(ِ)"كيشبو أف يطرد ىذا ُب احملتسبُت"قاؿ الرافعي: 

  .(ّ)ككذا قاال ُب دخوؿ صبلة اٞتماعة كالعيدين ُب كاليتو
  .(ْ)"ىذه األمور نصب األئمة ُب ا١تساجدكيعرؼ من "قاؿ القاضي: 

  .(ٓ)كليس لو جباية ا٠تراج كاٞتزية ُب أظهر الوجهُت
فبل نظر للقاضي فيها، كإف مل يعلموا هبا  ،وا هبامكأما أمواؿ الغائبُت فإف عل

 .(ٔ)فهي داخلة ُب نظَته، كعليو حفظها حىت ٭تضركا أك يوكلوا ،أبف كرثوىا

ليس للحاكم النظر ُب أمواؿ أيتاـ أىل الذمة، كال "قاؿ الشيخ ابن الصبلح: 
إال أف يًتافعوا إليو فيو كيرضوا ْتكمو، أك يتعلق هبا حق  (ٕ)ُب أكقاؼ كنائسهم

                                 
 ألهنا من حقوؽ هللا فيمن أٝتاه ٢تا. ؛لو النظر فيها :أحد٫تا(ُ) 

 كالثاين: ليس لو النظر فيها، ألهنا من حقوؽ األمواؿ اليت ٖتمل على اجتهاد األئمة. 
 .(ٔٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َِ/ ُٔالكبَت ) اٟتاكمانظر:  

 كمل أقف على أصحهما.
 .(َْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
فأما اإلمامة ُب صبلة اٞتمع كاألعياد، فإف ندب ٢تا إماـ كاف أحق هبا من قاال: "(ّ) 

 القاضي.
 كجهاف: ،كإف مل يندب ٢تا إماـ ففي اختصاص القاضي إبقامتها

 ألهنا من حقوؽ هللا العامة. ؛أحد٫تا: يقيمها
 ألف األمراء هبا أخص.  ؛كالثاين: ال حق لو ُب إقامتها

 .(ٔٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: 
كيقرب من مل أعثر على كتابو، كمل أجد من نسب إليو ىذا القوؿ، لكن قاؿ الرافعي:  (ْ)

 .(َْْ/ ُِيز شرح الوجيز )العز  . انظر:ىذه األمور نصب األئمة ُب ا١تساجد
 .(ُِٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

ُِٓ). 
 .(ٓٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
النظم ، (ّٗ/ َُهتذيب اللغة )الكنائس ٚتع كنيسة، كىو مسجد اليهود. انظر:  (ٕ)



ُْٔ 

 

 .(ُ)"مسلم

مذىب  (ِ)]على[ الثالثة: ا١تشهور أنو ال يلـز ُب تولية القضاء أف يكوف
لشافعي أف يويل حنفيا كابلعكس، كما ٬توز لئلماـ أف يويل ٣تتهدا لا١تويل، فيجوز 

  .(ْ)كفيو كجو أنو ال ٬توز، (ّ)كقد ٮتتلف اجتهاد٫تا
اٟتكم ٓتبلؼ معتقده الناشئ عن  وز للمستنيب أف يشًتط على ا١توىلكال ٬ت

  :االجتهاد كالتقليد على قوؿ جواز تولية ا١تقلد، فإف فعل ذلك فأكجو
تولية كالشرط، فيقضي فيما اتفقا فيو، اإلماماف: دكف ما أحدىا: صحة ال

 .(ٓ)اختلفا فيو
  .(ٔ)كاثنيها: بطبلف التولية

  .(ٕ)كبطبلف الشرط ،كاثلثها: صحتها
 صحت ،كإف جعلو أمرا كهنيا، (ٖ)بطلت التولية ،كرابعها: أنو إف جعلو شرطا

كإف  ، (ُ)فكذلك ،مرافإف كاف أ خاصُتكإف كاان ، (ٗ)عامُتالتولية، كلغتا إف كاان 
                                 

 
 .(ٕٖ/ ِا١تستعذب )

 .(ِٗٗ/ ُفتاكل ابن الصبلح ): انظر (ُ)
العزيز شرح ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ِ)

 .(ّْْ/ ُِالوجيز)
 .(ُُٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)
 .(ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ْ)
 .(َُِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْْ/ ُِالوجيز ) لعزيز شرحنظر: اا(ٓ) 
 .(َُِ/ ُُ(، ركضة الطالبُت )ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 انظر: ا١ترجعُت السابقُت. (ٕ)
على أف ٖتكم ٔتذىب الشافعي، أك على أال ٖتكم ٔتذىب  مثالو: أف يقوؿ لو: قلدتك (ٖ)

 .أيب حنيفة
 .(ٕٖ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: 

 .ال ٖتكم ٔتذىب أيب حنيفةك احكم ٔتذىب الشافعي، مثالو: أف يقوؿ لو:  (ٗ)



ُْٕ 

 

كإف هناه ، (ِ)صحت التولية كالشرط ،فإف هناه عن اٟتكم ُب ا١تسألة :كإف كاف هنيا
  :فوجهاف ،(ّ)عن اٟتكم بقوؿ إمامو

  .كيعترب النهي ،أحد٫تا: تصح التولية
 .(ْ)كيلغو النهي ،كاثنيهما: تصح

، اجتهاد شافعي ُب قضية إىل أف ٭تكم فيها ٔتذىب أيب حنيفة أدللو  فرع:
  .(ٓ)]جاز[

 /(ٔ)عن بعضهم كجهو كقاؿ: ىذا كجو تقتضيو يف حكاك"ك قاؿ الركايين: 
حكم الشرع ال يوجبو، ألنو يلزمو االجتهاد ُب كل حكم  لكن، ك (ٕ)السياسة

 .(ٖ)"طريقو االجتهاد

                                 

 
 .(ٕٖ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: 

. فإف جعلو أمرا، صح كمن اٟتر ابلعبد ،أقد من ا١تسلم ابلكافرمثالو: أف يقوؿ لو:  (ُ)
 التقليد.التقليد، كإف جعلو شرطا بطل 

 .(ٕٖ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: 
أف ينهاه عن اٟتكم ُب قتل ا١تسلم ابلكافر كاٟتر ابلعبد، كال يقضي فيو ٔتوجب مثالو:  (ِ)

 .(َٔ/ ُُْتر ا١تذىب )و. انظر: قود كال إبسقاط
 .  ضاء ابلقصاصكينهاه عن الق قتل ا١تسلم ابلكافر، م ُبكأال ينهاه عن اٟتمثالو:  (ّ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 .(ٕٖ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّْٓ
اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٓ)

(ُٔ /ِْ)  . 
 /أ(.  ُْٖهناية اللوحة ) (ٔ)
ا كاف فعبل يكوف معو الناس أقرب إىل الصبلح كأبعد عن الفساد، كإف مل السياسة: م(ٕ) 

معجم ا١تصطلحات كاأللفاظ انظر:  يضعو الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسلم كال نزؿ بو كحي.
 .  (َّٕ/ ِالفقهية )

 .  (ٗٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٖ)



ُْٖ 

 

ده فإف قلنا: عليو اتباع إذا حكم ا١تقلد ٓتبلؼ مذىب مقلَّ "كقاؿ الغزايل: 
 .(ُ)"مل ينقض ،نقض حكمو، كإال ،كليس لو تقليد من شاء يقلدهمقلده الذم 

ابن أخت  شػػػػريح بن عبد الكرًنأليب نصر  "ركضة اٟتػػػػكاـ"عن  فرع اثف:
فخالف  ،كم ٔتذىبوأنو لو استخلفو ُب حكومة خاصة ليح"  (ِ)القاضي الركايين

 .(ّ)"حكا٫تا كذلك ،مل ٬تز ُب أحد كجهُت ،مذىب ا١تويل

ال ٬توز للشافعي أف يفوض ٟتنفي ": (ْ)قاؿ القاضي أبو الطيب فرع اثلث:
القضاء ٔتذىب أيب حنيفة ُب موضع يعتقد ا١تقلد أف مذىب أيب حنيفة فيها غَت 

ألنو معُت على ابطل، ك٬توز أف يفوض إليو اٟتكم فيها مطلقا،  ؛صحيح
 .(ٓ)"الحتماؿ أف يتغَت اجتهاده كيوافق الشافعي

 ،الرابعة: إذا نصب اإلماـ ُب بلدة قاضيُت فإف شرط اجتماعهما على اٟتكم
  .(ٔ)مل يصح على ا١تذىب

                                 
 .  (ّٖٔا١تستصفى )ص: انظر:  (ُ)
بن عبد الكرًن بن الشيخ أيب العباس أٛتد الركايين من  شريح  القاضي أبو نصرىو (ِ) 

حكاـ ركضة اٟتكاـ كزينة األ، من مصنفاتو: الرافعي ُب غَت موضع ، نقل عنوكبار الفقهاء
معجم  ،(َُِ/ ٕطبقات الشافعية الكربل للسبكي )(. انظر: ىػ َٓٓ) " توُب سنة:

 (ِٖٗ/ ْا١تؤلفُت )

أليب نصر القاضي شريح بن عبد الكرًن، رسالة  انظر: ركضة اٟتكاـ كزينة اٟتكاـ (ّ)
 (.  َُٓق( )ص:ُُْٗجامعية بتحقيق الطالب دمحم بن أٛتد بن حاسر السهلي سنة: )

كلد طاىر بن عبد هللا بن طاىر بن عمر اإلماـ اٞتليل القاضي أبو الطيب الطربم ىو (ْ) 
 كتتلمذ عليو ،أيب اٟتسن ا١تاسرجسي ك أيب أٛتد الغطريفي ق(، ، تتلمذ على ّْٖ) :سنة

، توُب سنة: شرح ا١تزين، من مصنفاتو: كأبو إسحاؽ الشَتازم ،ا٠تطيب البغدادم
طبقات الفقهاء الشافعية ، (ُْ -ُِ/ ٓطبقات الشافعية للسبكي )ق(. انظر: َْٓ)
(ُ /ِْٗ). 

 مل أقف عليو .   (ٓ)
النجم الوىاج ، (ّْٓ/ ُِجيز )العزيز شرح الو ، (ّٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)

(َُ /ُٖٓ)  . 



ُْٗ 

 

كإف خصص كل كاحد بناحية من البلد جاز، فيحكم كل كاحد ُب انحيتو 
أك جعل أحد٫تا  ،ُت أىلها كالواردين عليها، ككذا لو خص كبل منهما بزمافب

كاآلخر ُب الدماء كالفركج كما تقدـ، أك ابلواقعة اليت يرفعها  ،كصيا ُب األمواؿ
 .(ُ)إليو ا١تتخاصماف

أحد٫تا: ال ، كجعل لكل منهما االستقبلؿ فوجهاف ،كإف عمم كاليتهما
، كنقل صاحب (ْ)كابن أيب عصركف (ّ)كالغزايل (ِ)٬توز، كصححو اإلماـ

  .(ٓ)تصحيحو عن األصحاب "الذخائر"
صحت كالية  ،فعلى ىذا إف كال٫تا معا بطلت توليتهما، كإف كال٫تا مرتبا

 .(ٔ)دكف الثاين ،األكؿ
  .(ٕ)كقاؿ بعضهم: ىل تكوف كالية الثاين عزال لؤلكؿ؟ فيو كجهاف

  .قاضيُت ُب البلدبنا٫تا بعضهم على ىذا ا٠تبلؼ ُب جواز نصب ك 
  .(ٗ)، كركاه الركايين عن النص(ٖ)عند األكثرين أنو ٬توز :كأصحهما

 .(َُ)ك٬تاب من سبق داعيو، فإف جاءا معا حكمت القرعة
 .(ُُ)"يقرع بينهما"قاؿ الغزايل:  ،كإف تنازعا ُب اختيار القاضيُت

                                 
 .  (َُِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .  (ّْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)
 .  (ِّٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ّ)
 مل أقف عليو .   (ْ)
 مل أقف عليو .   (ٓ)
 .(ُُِ/ ُُالطالبُت )ركضة ، (ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 .  (ِٓ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٕ)
، (ُُِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٖ)

 .  (ُُٗ/ َُٖتفة احملتاج )، (ّّٕمنهاج الطالبُت )ص: ، (ُُِ
 .  (ُٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٗ)

 .  (ُُِ/ ُُطالبُت )ركضة ال، (ّْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (َُ)
 .  (ِّٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ُُ)



َُٓ 

 

٬تاب الطالب دكف ا١تطلوب، فإف تساكاي كما لو "كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
إف استواي ، حضرا عند أقرب القاضيُت إليهما أك ٙتن مبيع،تنازعا ُب قسمة ملك 

كالثاين: أهنما ٯتنعاف من ، (ُ)أظهر٫تا: أنو يقرع بينهما، ُب القرب فوجهاف
 . (ِ)"التخاصم حىت يتفقا على أحد٫تا

فاألصح أنو ٭تمل على  ،كال ابستقبلؿ كلو أطلق توليتهما كمل يصرح ابجتماع
 .(ْ)، ٓتبلؼ الوصيُت(ّ)االستقبلؿ تنزيبل على اٞتائز

 .(ٓ)من نزلو ُب الوصيُت كالقضاء على االستقبلؿ :كمنهم
 . (ٔ)كقيل: ال تصح التولية

كٚتيع ما تقدـ ُب تولية القاضيُت ٬ترم ُب تولية ما فوقهما إف قل عددىم، 
 . (ٕ)مل يصح قطعا، قالو ا١تاكردم كالركايين ،كإف كثركا

 
 

                                 
 .  (ُُِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)

ُُِ)  . 
 .  (ّٔ-ِٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٓ-ُْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .  (ُُِ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)
فإذا أطلق ا١تريض ُب نصب الوصيُت، كأطلق ُب نصبهما، فهذا اإلطبلؽ يقتضي أف ال  (ْ)

ال ينفرد كل كاحد منهما ُب النظر عن اآلخر؛ ألف نصبهما مع التصريح بتوافهما جائز، 
كال ٬توز التصريح بنصب قاضيُت على . فمطلق نصبهما يقتضي ارتباط أمًر أحد٫تا ابلثاين

 هناية ا١تطلب انظر:  ٤تموؿ على ما ٬توز، كىو االستقبلؿ. اشًتاط توافقهما، فا١تطلق
(ُٖ /ّٓٓ)  . 

/ ُٖ) هناية ا١تطلب أم يستقل كل من الوصيُت ُب األمر، كضعفو اإلماـ. انظر:  (ٓ)
ّٓٓ)  . 
ركضة الطالبُت ، (ّْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)

(ُُ /ُُِ)  . 
 .  (ٗٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ِٕ/ ُٔكم الكبَت )اٟتاانظر:  (ٕ)



ُُٓ 

 

 
 
 
 

 

 الفصل السادس: يف التحكيم

ا٠تصماف كاحدا من الناس ليحكم بينهما ُب ا١تاؿ  (ُ)ىل ٬توز أف ٭تٌكم
 .كيكوف ٟتكمو اعتبار؟ فيو قوالف

 .(ّ)كالغزايل ،(ِ)أحد٫تا: ال، كصححو اإلماـ
 .(ْ)كأصحهما عند اٞتمهور كقطع بو العراقيوف: نعم

كالتحكيم ُب النكاح مرتب على التحكيم ُب ا١تاؿ، فإف قلنا: ال يصح ُب 
 .(ٓ)ففي النكاح أكىل ،ا١تاؿ

 .كإف قلنا: يصح فيو ففي النكاح قوالف
 . (ٔ)أصحهما: أنو يصح أيضا

                                 
متو ُب كَّ حى التحكيم لغة: من حىكَّمى ٭تيىكًٌم، حىكَّم فبلان إذا جعل اٟتكم إليو، يقاؿ  (ُ)

/ ُّاتج العركس )، (َُِٗ/ ٓالصحاح ). انظر: مايل، إذا جعلت إليو اٟتكم فيو
ُُٓ). 

فصل خصوماهتما لىو عبارة عن اٗتاذ ا٠تصمُت حاكمان برضا٫تا كالتحكيم اصطبلحا: 
 القاموس الفقهي، (ّٓ)ص:  للربكيت التعريفات الفقهية انظر: كيقاؿ لو: اٟتىكىم كاحملكَّم.
 .(ٔٗ)ص:  للدكتور سعدم أبو حبيب

 .  (ِٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)
 .  (ِّٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ّ)
هناية ، (ُُٖ/ َُٖتفة احملتاج )، (ُُِ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)

 .  (ِِْ/ ٖاحملتاج )
 .  (ِّٗ/ ٕالوسيط )، (ِٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:   (ٓ)
 .  (ُُِ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٔ)



ُِٓ 

 

  .(ُ)كإثبات أحكامو ،كا١تراد ابلتحكيم فيو: التحكيم ُب إثباتو
فحٌكمت رجبل  ،للمرأة كيل خاص كأما التحكيم ُب عقد النكاح إذا مل يكن

  .فقيل: ىو على ا٠تبلؼ، ُب تزك٬تها من خاطبها
 

 .(ِ)كاألصح: اٞتواز
ٍت ُب تزك٬تك من ىذا؟ يحٌكمت"كفرٌع البغوم عليو أنو لو قاؿ للبكر: 

 .(ّ)"كاف سكوهتا إذان كالويل ا٠تاص  ،فسكتت
ببلد اٟترب أك ُب ابدية إف كاان ُب ": (ْ)أبو ا١تػػػػكاـركقاؿ ا١تاكردم كالركايين ك 

كإف كاان من موضع يقدراف على اٟتاكم ، ابدية ال يصبلف إىل حاكم جاز
 .(ٓ)"فوجهاف

كليكن ىذا مبنيا على الطريقة الفارقة بُت أف يكوف ُب البلد "قاؿ الرافعي: 
  .كسيأٌب (ٔ)؟"حاكم أك ال

 ،كقد تقدـ ُب النكاح عن النص أف الرفقة إذا ٚتعت امرأة ال كيل ٢تا
 :صح، كأف لؤلصحاب فيو ثبلثة أكجو ،فحٌكمت رجبل فزكجها

                                 
 .  (ِٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ُ)
 .  (ُِِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)
 .  (ُِٗ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
ىو إبراىيم بن علي الطربم ا١تعركؼ أبيب ا١تكاـر الركايين ابن اخت الركايين صاحب (ْ) 

 "ْتر ا١تذىب"، من مصنفاتو: "العدة ُب فركع الشافعية"، كقف على كتابو الرافعي كنقل
طبقات الشافعية  ،(ٖٗٔ/ ِطبقات الفقهاء الشافعية )ق( انظر: ِّٓعنو، توُب سنة: )

 .(ُّٓ/ ُالبن قاضى شهبة )
 لوقوفها على رضا ا١تتحاكمُت. ؛أحد٫تا: ٬توز  (ٓ)

/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:   ألهنا حقوؽ كحدكد ٮتتص الوالة هبا. ؛كالثاين: ال ٬توز
 .(ّْٖ/ ُِعزيز شرح الوجيز )ال، (ُٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِّٔ
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر:  (ٔ)



ُّٓ 

 

 .(ِ)/(ُ)أحدىا: ىذا
 .أك كليا ،كالثاين: ال تزكج حىت ٕتد حاكما

 .(ّ)كالثالث: تزكج نفسها

  .(ْ)كُب جوازه ُب العقوابت خبلؼ مرتب على جوازه ُب النكاح
  .(ٓ)كىي: القصاص، كحد القذؼ، كالتعزير ْتق اآلدمي

 .(ٔ)هللا تعاىل فبل يتصور فيها التحكيم حق ىياليت فأما العقوبة 
إيراد البغوم كغَته ذىاب بعضهم إىل إجراء ا٠تبلؼ  "ال يهمقاؿ الرافعي: 

  .(ٕ)"فيها
  .ىذه طريقة متأخرم ا١تراكزة

  .(ٖ)كأما العراقيوف فسوكا بُت النوعُت اآلخرين
  .(َُ)فسوكا بُت األنواع الثبلثة ُب إجراء ا٠تبلؼ (ٗ)كا١تسػػػػعودمكأما الغزايل 

                                 
 /ب(.  ُْٖهناية اللوحة ) (ُ)
 .(َٓ/ ٕركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)
كفاية األخيار ُب ،  (َٓ/ ٕركضة الطالبُت )، (ِّٓ/ ٕالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)

 . (ّٔٓحل غاية االختصار )ص: 
 .(ِٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ِّٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ْ)
 .(ِْ/ ُّالبياف )انظر:  (ٓ)
/ َُالنجم الوىاج )، (ُٕٗ/ ٖالتهذيب )، (ِّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

ُٓٔ). 
 .(ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)
 .(ِْ/ ُّالبياف )انظر:  (ٖ)
د بن أٛتد بن دمحم بن مسعود ا١تسعودم بن مسعو  أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا ىو  (ٗ)

، توُب سنة: شرح ٥تتصر ا١تزين، تفقو على أيب بكر القفاؿ ا١تركزم، من مصنفاتو: ا١تركزم
طبقات الشافعية ، (َِٕ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية )نيف كعشرين كأربع مائة. انظر: 

 .(ُُٕ/ ْالكربل للسبكي )
 ،(ِّٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (َُ)



ُْٓ 

 

، كقيده ا١تتويل (ُ)اللعاف ابلنكاح ُب جواز التحكيم ُب إيقاعو العراقيوفكأٟتق 
ا١تتويل ٔتا إذا كاف لدرء اٟتد، فأما إذا كاف لنفي الولد قاؿ: إال أف يكوف الولد  

  .(ِ)كيرضى بو :كبَتا، أم
ا٠تبلؼ فيو مبٍت على أف حكم احملٌكم ىل يلـز بنفس "ردم: كقاؿ ا١تاك 

 .(ّ)"دكف الثاين ،اٟتكم أك ابلرضى بعده؟ فيجوز على األكؿ
كىو يقتضي ترتيب ا٠تبلؼ فيو على ا٠تبلؼ ُب العقوابت، فإف منعناه 

 .فوجهاف مبنياف على اعتبار الرضى بعد اٟتكم ،ففيو أكىل، كإف جوزانه ،فيها
  .(ْ)على ا٠تبلؼ ُب ا١تاؿكمنهم من رتبو 

  .(ٓ)يجي كابن الصباغ تقتضي اٞتـز ّتواز التحكيم ُب الكلنكعبارة البند
أـ  ،كرد ا٠تبلؼ ُب النكاح كاللعاف كالعقوابت إىل أنو ىل يلـز بنفس اٟتكم

 .(ٔ)يتوقف على الرضى بعده؟ كصرح بو ابن الصباغ

 كيتحرر ُب التحكيم ٜتسة أقواؿ: 
 .جوازه مطلقا
 .كمنعو مطلقا

  .(ُ()ٖ)يارقػػػكالف (ٕ)احملامػػػليجوازه ُب ا١تاؿ فقط، كصححو 
                                 

 .(َٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ُ)
 .(َّْ/ ٗالعزيز شرح الوجيز )انظر: :  (ِ)
 .(ُّْ/ ُُاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(َّْ/ ٗالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 (.ِٔٔالشامل )ص: انظر:  (ٓ)
 (.ِٔٔالشامل )ص: انظر: (ٔ) 
أحد أئمة  البغدادمأبو اٟتسن أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن القاسم الضيب احملاملي ىو (ٕ) 

: اجملموع كىو كبَت، كا١تقنع من مصنفاتوعلى الشيخ أيب حامد اإلسفراييٍت،  تفقوالشافعية، 
طبقات الشافعية  ق(،. انظر:ُْٓ) :توُب سنة ،ُب ٣تلد، كاللباب، كاألكسط، كغَت ذلك

 .(ّٗٔ)ص:  طبقات الشافعيُت، (ْٖ/ ْللسبكي )
، تفقو على أيب علي بن برىوف القاضي الفارقي ٟتسن بن إبراىيم بناأبو علي ىو  (ٖ)



ُٓٓ 

 

 .جوازه ُب ا١تاؿ كالنكاح
 .(ِ)كُب اللعاف كالعقوابت لآلدميُت ،كا٠تامس: جوازه فيهما

 :كُب ٤تل ا٠تبلؼ طرؽ
 .(ّ)مل ٬تز قطعا ،أحدىا: أنو إذا مل يكن ُب البلد قاض، فإف كاف

 .(ْ)جاز قطعا ،كاثنيها: أهنا إذا كاف فيو قاض، فإف مل يكن
  .(ٓ)كاثلثها كىو أصحها: إثبات ا٠تبلؼ ُب الكل

كظاىر كبلـ الغزايل كالرافعي أف ا٠تبلؼ جار ُب كل ما ٬توز التحكيم فيو 
 .(ٔ)من ماؿ كغَته

 .(ٕ)صو اب١تاؿيصٗتو م كبلمي فهً كمنهم من يي 

  .ا١تتحاكمُت إ٪تا يشًتط إذا مل يكن أحد٫تا إماما كال قاضيا كاعلم أف رضى
، (ٖ)فإف كاف إماما أك قاضيا ففي اشًتاطو اختبلؼ نص، حكاه السرخسي

                                 

 
إسحاؽ الشَتازم، كابن الصباغ، من مصنفاتو: الفوائد على ا١تهذب من امبلءاتو، توُب 

( طبقات الشافعيُت ٕٓ/ ٕطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: ِٖٓ: )سنة
 .(َّّ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ٕٔٓ)ص: 

 ى قوليهما.مل أقف عل (ُ)
 (.ِْ)ص: -رسالة-، ا١تطلب العايل: (ّّٔمنهاج الطالبُت )ص: انظر األقواؿ ُب:  (ِ)
 .(ّٖٓ-ِٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ّ)
 .(ُٔٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ْ)
 .(ُِِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)
 .(ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِْٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٔ)
 .(ُٔٓ/ َُالنجم الوىاج )انظر:  (ٕ)
: كلد سنة، أبو الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد بن دمحم بن أٛتد السرخسي النويزم الزازىو  (ٖ)

، من مصنفاتو: اإلمبلء، توُب سنة: تفقو على القاضي اٟتسُتق(، ِّْق( أك )ُّْ)
طبقات الشافعيُت )ص:  ،(َُّ -َُُ/ ٓي )طبقات الشافعية للسبك ق(. انظر:ْْٗ)

َٓٔ). 



ُٓٔ 

 

 .(ِ()ُ)"الظاىر أنو ال يشًتط"كقاؿ: 

كليكن ىذا مبنيا على جواز االستخبلؼ، إف جاز فا١ترجوع "قاؿ الرافعي: 
 ".إليو انئب القاضي

  .(ْ)( ّ)خبلؼ أيٌب ،٤تاكمة القاضي مع خصمو عند انئبوقلت: كُب جواز 
(ْ).  

 .(ٓ)كقد قيل: األظهر منعو
إذا ٖتاكم اإلماـ كخصمو إىل كاحد من رعيتو فإف قلده "كقاؿ ا١تاكردم: 
صار قاضيا خاصا قبل الًتافع إليو، كمل يعترب فيو رضى  ،خصوص ىذا النظر

  .(ٔ)"اعترب فيو رضى ا٠تصم ،ا٠تصم، كإف مل يقلده قبل الًتافع
 ال يكوف تولية.  ،كقد مر أف ٣ترد ترافع اإلماـ إىل انئبو كٖتكيمو

 كيتفرع على الصحيح ُب جواز التحكيم مسائل:

م الصفات ا١تعتربة ُب اٟتاكم، فلو حٌكما من ليس األكىل: يشًتط ُب احملكَّ 
  .(ٕ)أىبل للحكم مل يصح قطعا

 .فيما إذا كاله سلطاف ذك شوكة كال أيٌب فيو ا٠تبلؼ ا١تتقدـ
كىل يشًتط أف يكوف ْتيث ينفذ حكمو لكل كاحد من احملٌكمُت كعليو  

 . (ٖ)كما لو كاف أحد٫تا أبوه أك ابنو أك عدكه؟ فيو كجهاف

                                 
 .(ٓٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ُِِ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)
 (.  ِِٗنظر: )ص:ا(ّ) 
 .(ّْٕ/ ُِلعزيز شرح الوجيز )نظر ا٠تبلؼ ُب اا(ْ) 
 (.ّْٓ) -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ٓ)
 .(َّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ُٔٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٕ)

ّْٕ). 
أحد٫تا: أنو يشًتط أف يكوف كل من ا١تتحاكمُت ْتيث ٬توز للمحكم أف ٭تكم لكل  (ٖ)



ُٕٓ 

 

التحكيم جائز، فإف حكم على من ال ٬توز أف "كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
  .(ُ)فوجهاف ،جاز، كإف حكم لو على األجنيب ،ؤلجنيبليشهد لو 

 .(ِ)ككذا اٟتكم فيما إذا كاف التحاكم بُت عدكه كغَته

  .ُب جواز اٟتكم على العدك ثبلثة أكجو" :كقاؿ الركايين
 .(ّ) "اثلثها: ٬توز بوالية التحكيم دكف كالية التقليد

م إال على من رضي ْتكمو، فلو تعلق حكم احملكَّ  (ْ)]ال ينفذ[ الثانية:
مل  ،، كقامت بو البينة(ٔ)كشبهو (ٓ)حٌكما رجبل ُب قتل ا٠تطأاٟتكم بثالث كما لو 

  .(ٖ)على العاقلة على ا١تذىب /(ٕ)نضرب الدية

                                 

 
، (ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )لكل كاحد منهما، كالثاين: أنو ال يشًتط ىذا.  انظر: 

 .(ُِِ/ ُُركضة الطالبُت )
 أحد٫تا: ال ٬توز حكمو لو، كما ال ٬توز أف ٭تكم لو بوالية القضاء. (ُ)

القضاء. انظر:  وز أف ٭تكم لو بوالية التحكيم كإف مل ٬تز أف ٭تكم لو بواليةكالوجو الثاين: ٬ت
 . (ِّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )

 .(ِّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 مل أجده ُب ْتر ا١تذىب.  (ّ)
العزيز شرح الوجيز ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ْ)

(ُِ /ّْٕ).   
اٟتاكم ، كيقاؿ لو ا٠تطأ احملض. انظر: ىو: أف يقصد غَته، فيصيبو، فيقتلوقتل ا٠تطأ (ٓ) 

الفقو ا١تنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي ، (َِّ/ ُُالبياف )، (َُِ/ ُِالكبَت )
(ٖ /ُٓ). 

ىو أف يكوف عامدا ُب الفعل غَت قاصد للقتل كذلك أبف يعمد ضربو قتل شبو ا٠تطأ: (ٔ) 
، كيقاؿ لو شبو العمد؛ ألنو أيخذ شبها من كل من العمد كا٠تطأ. يقتل ُب األغلبٔتا ال 
 .(َُِ/ ُِاٟتاكم الكبَت )انظر: 

 /أ(.  ُٖٓهناية اللوحة ) (ٕ)
 (.  ُْٕ، أدب القضاء البن أيب الدـ )ص:(ّٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٖ)



ُٖٓ 

 

  .(ُ)كفيو كجو
 ،٫تا مبنياف على أف الدية ٕتب على العاقلة ابتداءن "كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

  .(ِ)"ٍب تتحمل عنو ،أك على القاتل
كأف يكوف الصحيح عند بعضهم، فإف  ،كىذا البناء يقتضي قوة ىذا الوجو
 .بعضهم صحح كجوهبا على القاتل ابتداءن 

٫تا مفرعاف على أف الدية ٕتب على اٞتاين كىم "كقاؿ السرخسي: 
يتحملوف، فأما على القوؿ أبهنا ٕتب عليهم ابتداءن فبل خبلؼ أهنم ال 

  .(ّ)يتحملوف
 .(ْ)كاستحسنو الرافعي

 .(ٓ)ا٠تبلؼ مطلقكُب كبلـ اإلماـ ما يشَت أبف 
كأف زيدا  ،فقامت بو بينة ،كيقرب من ا١تسألة ما إذا حٌكما رجبل ُب ماؿ

  .(ٔ)ال يطالب زيد ٔتا ضمنو ،ضامن بو
  .(ٕ)كفرؽ الركايين بينهما

                                 
ر أحد الوجهُت، كىو أف ال قاؿ إماـ اٟترمُت: ذكر صاحب التقريب فيو كجهُت، كذك (ُ)

 .  (ْٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )تضرب الدية عليهم. انظر: 
 .(َٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )لكنو قيده بعدـ كجود الرضى. انظر:  (ّ)
 انظر: ا١ترجع السابق. (ْ)
كلو ٖتاكم اإلشارة إىل ىذا البناء حيث قاؿ: " ألنو ذكر ا٠تبلؼ فيها مطلقا دكف (ٓ)

كحكم احملٌكم، فقد ذكر  رجبلف ُب دعول قتل خطأ، فأقاـ ا١تدعي بينة على دعواه،
صاحب التقريب كجهُت ُب أف الدية ىل تضرب على عاقلة ا١تدعى عليو، كالوجو عندم أال 

ا١تدعى عليو، مل تتحمل تيضربى عليهم؛ فإنو مل يوجد منهم الرضا ْتكم احملٌكم. كلو أقر 
 .(ْٖٓ -ّٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) ".العاقلة ما أقٌر بو، ما مل يصٌدقوه

 .(َٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
فإنو قطع ُب ىذه ا١تسألة أبنو ال يضمن لعدـ كجود الرضى ُب الضماف. كذكر ُب  (ٕ)

 .(َٖ/ ُْْتر ا١تذىب )مسألة ٖتمل العاقلة الدية ابلتحكيم كجهُت. انظر: 



ُٓٗ 

 

 كما إذا حٌكمت ا١ترأة اليت غاب كليها رجبل ُب تزك٬تها.
كاٟتكم، فليس لو اٟتبس  اإلثباتم ابلتحكيم الثالثة: الذم يثبت للمحكَّ 

كحد القذؼ  ،على ما حكم بو على ا١تذىب، كما أنو ليس لو استيفاء القصاص
 .(ُ)ك٨توه

مُت أف يرجع ُب التحكيم قبل الشركع ُب اٟتكم، أبف الرابعة: لكل من احملكًٌ 
يقوؿ: رجعت عن ٖتكيمك أك عزلتك، كليس لو الرجوع بعد اٟتكم كالرضى 

  .(ِ)بو
 هما؟ كىل لو ذلك بين

 أـ يقف على الرضى بو؟  ،على أف اٟتكم يلـز بنفس اٟتكم بٍتني
  .(ّ)أصحهما: الثاين .كفيو قوالف
  .(ْ): األكؿ أشبو بقولو، كصححو الفارقيسريجكقاؿ ابن 

  .ليس لو الرجوع :فعلى الثاين
فلمن أراد أف ٭تكم عليو الرجوع  ،كلو شرع احملٌكم ُب اٟتكم بعد إقامة اٟتجة

  .(ٓ)الوجهُت ُب أظهر
كإذا حكم احملٌكم ْتكم فرفع إىل قاضي البلد نفذه كمل ينقضو، إال أف يكوف 

 .(ٔ)حكما ينقض بو قضاء القاضي، سواء كافق رأيو أـ خالفو

                                 
 (.  ُْٕ، أدب القضاء البن أيب الدـ )ص:(ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ّْٕ/ ُِلوجيز )العزيز شرح ا، (ُٕٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ِ)
 أحد٫تا: أنو لو الرجوع؛ ألف اٟتكم يلـز ابلًتاضي عند اٟتكم، كمل يوجد. (ّ)

ألنو كلما ىم ابٟتكم ٯتتنع احملكـو  ؛لو جوزان ذلك مل يلـز ْتاؿكالثاين: ليس لو ذلك؛ ألنو 
 .(َٖ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: عليو.
 مل أجد قوؿ ابن سريج، كال تصحيح الفارقي . (ْ)
 .(ُِِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

ُِِ). 
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)



َُٔ 

 

كللمحٌكم أف يشهد عليو ٔتا ثبت عنده ُب ذلك اجمللس الذم ثبت فيو، 
سواء حكم بو أـ ال، كال تصح الشهادة بعده، ألنو ينعزؿ ٓتركجو من ذلك 

  .(ُ)اجمللس
 .(ِ)صح كمل ٬تز حىت ٬تتمعا ،كلو ٖتاكما إىل رجلُت

 
 

 

 الفصل السابع: يف مسائل تتعلق ابلتولية

قاض،  (ّ)]عن[ ُب كل بلدة كانحية خلية٬تب على اإلماـ نصب القاضي 
  .(ْ)أك أبف ٮتتار منهم من يصلح لو ،إما أبف يبعث إليهم قاضيا من عنده

  .(ٓ)"كىو األكىل، ألنو أعرؼ ْتا٢تم"قاؿ الركايين: 
فذاؾ، كإال حضره كٚتع بينو كبُت  ،ٍب إف عرؼ عدالة من يوليو كعلمو

  .(ٔ)من جَتانو كخلطائوكيسأؿ عن سَتتو  ،ليقف على علمو ؛العلماء
 .(ٕ)كفت  ،كلو استفاضت أىليتو

ليتحقق حالو،  ؛أحضره كاختربه"كلو شهد عدالف أبىليتو قاؿ الركايين: 
 .(ٖ)"كىذا االختبار كاجب أـ مستحب؟ فيو كجهاف

                                 
 .(َٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 .(ِّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
العزيز شرح الوجيز ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ّ)

(ُِ /ّْٖ). 
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٕٔ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ْ)
ٓٓ). 
 .(ٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 .(ِٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ٔ)
 .(ِٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 ألف صحة الشهادة يوجب العمل هبا. ؛أحد٫تا: أنو استحباب يستظهر بو(ٖ) 



ُُٔ 

 

كإف مل يكن  ،ك٬توز أف يفوض نصب القاضي إىل كايل اإلقليم كأمَت البلد
ار يالناس اخت عرضإليو صاٟتا للقضاء، ككذا لو فوض إىل كاحد من  ضي ا١تفوَّ 
 .(ُ)قاض

مل ٬تز، ككجهاه ٔتا يقتضي  امرأة،لو فوض ذلك إىل "قاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
 .(ِ)"اشًتاط األىلية ُب الواسطة

كليس ١تن فوض إليو التولية أف ٮتتار كالده كال كلده، كما ليس لو أف ٮتتار 
  .(ّ)نفسو

فأشبو الوجهُت  ،قالوا ألىل بلد: اختاركا رجبل منكم كقلدكه القضاء كلو
  .(ْ)جوازه

كيشًتط تعيُت ٤تل الوالية ُب التولية من بلدة أك قرية أك انحية، فلو قاؿ: 
 رضيكأك  شئتبلد  أمة مل يصح، ككذا لو قاؿ: كليتك كليتك البصرة أك الكوف

 .(ٓ)أىلو
دخلت،  ،فإف نص على دخو٢تا ُب كاليتو ، قرل كسوادكلو كاف لبلد ا١توىلَّ 

اتبعت العادة ُب دخو٢تا ُب كاليتها  ،أك على خركجها خرجت، أك أطلق
 . (ٔ)أقرهبما عهدا يى كعً ري  ،ركعي األقرب، فإف استواي ،كخركجها، كإف اضطربت

أك كليت من رغب  ،كيشًتط أيضا تعيُت ا١توىل، كلو قاؿ: كليت أحد ىذين

                                 

 
/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  ٞتواز أف يطرأ عليو نسياف أك اختبلؿ. ؛كالثاين: أنو كاجب

 (ِٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُِ
 .(ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٖٔ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)
 .(ُٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٔٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ُِّ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ّ)
 .(ُِّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)
 .(ٗٓ/ ُٖكفاية النبيو )،(َٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 .(ٗٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)



ُِٔ 

 

  .(ُ)مل يصح ،من علمائهاُب القضاء ببلدة كذا 
 .(ِ).فقد كليتو فنظر ،ككذا لو قاؿ: إف نظر ُب قضاء مصر زيد

كلو ٝتى عددا أك قاؿ: كليتهم القضاء، ٍب قاؿ: فأيهم نظر "قاؿ الركايين: 
صح التقليد ُب الناظر، سواء قل العدد أك كثر، كإف  ،فهو القاضي دكف غَته
  .(ْ)/(ّ)"فوجهاف ،ف كثركا، كإف قلوابطل تقليدىم إ ،جعلهم ٚتيعا انظرين فيو

 ،ا١تشافهة ابللفظ :كىو ،(ٓ)كتنعقد تولية القضاء ٔتا تنعقد بو الوكالة
  .(ٔ)كا١تكاتبة عند الغيبة على الصحيح ،كاب١تراسلة

يًتاخى إىل بلوغ  ،اعترب قبولو على الفور، كإف كاف غائبا ،فإف كاف حاضرا
  .(ٕ)ا٠ترب إليو

  .(ٖ)قبل القبوؿ فهل شركعو قبوؿ؟ فيو كجهافكلو شرع ُب النظر 
 . (ٗ)فإف جعلناه قبوال نفذ، كإال فبل

كالصريح: قوؿ: كليتك، كاستخلفتك على القضاء، كاستنبتك فيو، كقلدتك 

                                 
 .(ٗٓ/ ُٖكفاية النبيو )،(ٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 .(ِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 /ب(.  ُٖٓهناية اللوحة ) (ّ)
 .(ٗٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)

اٟتفظ، كككيل الرجل: الذم الوكالة بفتح الواك ككسرىا: التفويض، كتطلق أيضا على:  (ٓ)
الذم يىقـو أبىمره. كشرعان: استنابة جائز التصرؼ مثلو فيما لو عليو تسلط أك كالية ليتصرؼ 

/ ِ(، مغٍت احملتاج ) ُُٔ.ٖترير ألفاظ التنبيو ) ص: ّٕٔ/ُُفيو. انظر: لساف العرب
ِْٗ). 

 .  (ُُٕاألحكاـ السلطانية للماكردم )ص: انظر:  (ٔ)
 .  (ُِْ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٓ/ ُُا١تذىب )ْتر انظر:  (ٕ)
 ذ أحكامو.ففتن ،أحد٫تا: يكوف قبوال (ٖ)

ْتر . انظر: كتكوف أحكامو مردكدة قبلو ،كالثاين: ال يكوف قبوال حىت يصرح ابلقبوؿ نطقا
 .(ْٓ/ ُُا١تذىب )

 انظر: ا١ترجع السابق. (ٗ)



ُّٔ 

 

 . (ُ)القضاء

ُب القضاء، أك عولت عليك فيو، كككلتو  اعتمدت عليك: (ِ)كالكناايت
رف هبا ما يلحقها ابلصرائح كقولو: إليك، كعهدت إليك ُب القضاء، فينبغي أف يق

 .(ّ)فاحكم، أك فانظر

  .(ْ)"كال يكاد يتضح فرؽ بُت كليتك القضاء كفوضت إليك"قاؿ الرافعي: 
  .(ٓ)"الفرؽ كاضح"كقاؿ النوكم: 

 ،كجعلت إليك القضاء ،كرددت إليك ،كاألصح أف قولو: فوضت إليك
  .(ٔ)ال صرائح ،كناايت  ؛كأسندت إليك

كمل يذكركا التفويض بصيغة األمر أبف يقوؿ: اقض بُت الناس، "قاؿ الرافعي: 
 انتهى. (ٕ)"أك احكم ببلدة كذا، كىو ملحق ابلصرائح كما ُب الوكالة

فبل يعترب القبوؿ، أك  ،كىناؾ كجو فارؽ بُت أف يكوف التفويض بصيغة األمر
 بصيغة العقد فيعترب، كالقبوؿ أف يقوؿ: قبلت أك تقلدت. 

كلو خبل بلد من قاض فقلد أىلها كاف ابطبل إف كاف ُب "كقاؿ الركايين: 
  .كصار ٣تركحا ،مل يصح ،العصر إماـ، كمل ٬تز أف ينظر بينهم ملزما، فإف فعل

                                 
 .  (ُُٕاألحكاـ السلطانية )ص: انظر:  (ُ)
كبلـ استًت ا١تراد منو ابالستعماؿ، كإف كاف معناه ظاىرنا ُب كىو  : ت ٚتع كنايةالكنااي (ِ)

ُب اللغة، سواء كاف ا١تراد بو اٟتقيقة أك اجملاز، فيكوف تردد فيما أريد بو، فبل بد من النية، أك 
التعريفات ، (ُٕٖ)ص:  للجرجاين التعريفات. انظر: ما يقـو مقامها من داللة اٟتاؿ

 .  (ُٖٓالفقهية )ص: 
 .  (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُٕاألحكاـ السلطانية )ص: انظر:  (ّ)
 .  (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ْ)
الفرؽ كاضح فإف قولو: كليتك متعُت ٞتعلو قاضيا، كفوضت إليك ٤تتمل قاؿ النوكم: " (ٓ)

 .(ُِْ/ ُُركضة الطالبُت ) ."٤تتمل أف يراد توكيلو ُب نصب قاض، كهللا أعلم
ركضة ، (ُُٕاألحكاـ السلطانية )ص: ذكرىا ا١تاكردم كالنوكم ُب الكناايت. انظر:  (ٔ)

 .(ُِْ/ ُُركضة الطالبُت )
 .  (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ٕ)



ُْٔ 

 

  .ك٬توز أف ينظر بينهم متوسطا برضاىم، كاألكىل أف ال يفعل
  .فالتقليد ابطل ،فإف كاف يرجى تولية إماـ عن قرب ،كإف مل يكن إماـ

 ،فإف أمكنهم التحاكم إىل قاضي أقرب الببلد إليهم ،(ُ)]مل يرج[كإف 
  .فكذلك

  .فكذلك ،على تنفيذ أحكامو (ِ)]نصرتو[فإف مل ٯتكنهم  ،كإف مل ٯتكن
صح إذا اجتمع على تقريره ٚتيع أىل االختيار منهم على أمر  ،كإف أمكن

  .(ّ)ماـ[]ُب اإل اإلماـ، فإنو ال يشًتط تقرير ٚتيع أىل االختيار
 بطلت. ،صح، كإف خالفوا ،فإف رضي الباقوف كسكتوا ،كلو قلده بعضهم

صح تقليده فيو دكف  ،كلو كاف للبلد جانباف فقلده أىل أحد٫تا خاصة
  .اآلخر

 (ْ)[مل ينقض]، فإف ٕتدد إماـ كرىانفذت أحكامو   ،كحيث صحت كاليتو
حكمو، كلو تقريره كعزلو، كمل ٬تز لو اٟتكم إال بعد إذنو، ٓتبلؼ ما إذا كاف موىل 

 .(ٓ)"من جهة إماـ قبلو
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(ٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ُب النسخة )رجى( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ُ)
 .(ٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )كما ُب ُب النسخة )نصرهتم( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ   (ِ)
اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ّ)

(ُٔ /ٖ). 
 .(ٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ُب النسخة )مل ينتقض( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)
 .(َٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)



ُٔٓ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثامن: يف الع ل وحكمو

 كفيو مسائل: 

 األكىل: ُب االنعزاؿ:

كينعزؿ القاضي بطرايف كل صفة تناُب التولية ْتيث لو قارهنا لنفت 
على التفصيل ا١تتقدـ، كاإلغماء كا٠ترس  لئلنعقاداٞتنوف ا١تانع انعقادىا، كالعمى ك 

ككذا الفسق على ، كالصمم كا٠تركج عن أىلية الضبط بنسياف أك غفلة
 .(ُ)الصحيح

انعزؿ، كإف  ،إذا فسق فإف استدامو مصرٌا عليو"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
فإف كاف فسقو  ،فكذلك، كإف كاف بتوبة ،فإف كاف من غَت توبة ،عجل اإلقبلع

  .(ِ)"مل ينعزؿ ،انعزؿ بو، كإف مل يظهر إال بعدىا ،ظاىرا قبل التوبة
فحكمو  ،قاال: ىذه التفرقة، كقاؿ غَت٫تا: إف قلنا: ينعزؿ ،فإف قلنا: ينعزؿ
 .(ّ)مل يصح، كمل يقرر غَت٫تا ،صح، كإف كاف بشهادة ،إف كاف إلزاما إبقرار

 .(ْ)مستنيبو ليويل غَتهك٭تـر عليو اٟتكم، ككجب عليو إعبلـ 

                                 
/ ُُركضة الطالبُت )، (َْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٖٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)

ُِٓ). 
 .(ٖٔ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
  .(ٖٔ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 (ّّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)



ُٔٔ 

 

 .كجب على مستنيبو من قاض أك إماـ عزلو ،كإف قلنا: ال ينعزؿ
أك  ،كإذا طرأت ىذه األحواؿ ا١توجبة للعزؿ ٍب زالت، كما لو أفاؽ اجملنوف

  .(ُ)مل تعد كاليتو على الصحيح ،اتب الفاسق على القوؿ ابنعزالو
عادت الوالية ٓتبلؼ  ،القطع أبنو إذا زاؿ اإلغماء "السرخسي أمايل"كُب 

  .(ِ)اٞتنوف
 .(ْ)كاليتو قطعا (ّ)[عد]مل ت ،كلو ارتد ٍب أسلم

  .(ٓ)كينعزؿ بعزلو نفسو
فا١تشهور أف لو  ،إف مل يكن القضاء متعينا عليو"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

، كىو يقتضي إثبات خبلؼ فيو  (ٕ)، كأٟتقو البغوم بعزؿ اإلماـ لو(ٔ)عزؿ نفسو
 .كما سيأٌب

 .(ٗ)، لكن قاؿ: األصح أنو ال ينعزؿ/(ٖ)كقد صرح بو ابن أيب الدـ 
ال ينعزؿ بقولو: عزلت نفسي، لكن إف كاف "كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

 ؛امتنع من االعتزاؿ كإف مل ٬ترب عليو ،جاز اعتزالو، كإف مل يكن معذكرا ،معذكرا
عزؿ اإلماـ كإف خالف  كلذلك نفذ فيوالبلزمة،  (َُ)]اٞتائزة دكف[ ألنو من العقود

                                 
 .(ُِٔ/ ُُضة الطالبُت )رك ، (ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 .(ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 .(ُُٔ/ َُالنجم الوىاج )ُب النسخة )تعد( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ّ)
 .(ُُٔ/ َُالنجم الوىاج )، (ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ّّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
ْتر ، (ّّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )قاال ٬توز لو عزؿ نفسو إذا كجد غَته. انظر:  (ٔ)

 .(ٖٓ/ ُْا١تذىب )
 .(ُٕٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٕ)
 /أ(.ُٖٔهناية اللوحة ) (ٖ)
 (.ُْٗانظر: أدب القضاء البن أيب الدـ )ص: (ٗ)

اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (َُ)
(ُٔ /ّّّ). 



ُٕٔ 

 

األكىل، لكن ال ٬توز أف يعتزؿ إال بعد إعبلـ اإلماـ كاستعفائو، ألنو موكوؿ بعمل 
 يراتد٭تـر عليو إضاعتو، كعلى اإلماـ أف يعفيو إذا كجد غَته، فإف أعفاه قبل أف 

 .(ُ)"جاز إف كاف ال يتعذر، كمل ٬تز إف تعذر ،غَته
تم أبحد٫تا، فإف نظر بُت استعفائو كيتم عزلو ابستعفائو كإعفائو، كال ي

 .(ِ)صح ،كإعفائو
  .(ٓ)"ال ينعزؿ إال بعلم من كاله ،إذا عزؿ نفسو": (ْ) "(ّ)[اإلقنػػػاع"]كقاؿ ُب 

  .(ٓ)"كاله
قاؿ جدم: "قاؿ الركايين:  ،فأنكر كونو قاضيا ،ينعزؿ بعزؿ نفسو فإف قلنا:
 .(ٔ)"انعزؿ كالوكيل

 .(ٕ)ضعيف أنو ال ينعزؿكفيو كجو 

غَته لو، كتوقف  عزؿال ك  لنفسومل ينفذ عزلو  ،كإف كاف القضاء متعينا عليو
 .(ٖ)فيو القاضي

 .(ٗ)فلو عزلو ،فإف ظهر منو خلل :ىل لئلماـ عزؿ القاضي؟ ينظر الثانية:
                                 

 .(ٖٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ّّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )ا١تقنع( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ّ)

ِْْ). 
ا١تتوَب: سنة ، ا١تاكردم، الشافعيأليب اٟتسن علي بن دمحم ، ٥تتصر اإلقناع ُب الفركع(ْ) 

 ق(.َْٓ)
 .(ُٔٗاإلقناع للماكردم )ص: انظر:  (ٓ)
 .(ٔٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
لغرض ُب اإلخفاء أبف أراد منو ظامل  القاضي أف يكوف قاضيا لو أنكرقاؿ الرملي:  (ٕ)

َت ا١تطبوعة مع . انظر: حاشية الرملي الكباٟتكم ٔتا ال ٬توز فينبغي أف ال ينعزؿ بو قطعا
 .(َِٗ/ ْأسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب )

 .(ُْٔ/ َُالنجم الوىاج )انظر:  (ٖ)
 .(ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٗ)



ُٖٔ 

 

 .(ُ)"لبلحتياط ؛كيكفي ُب ذلك غلبة الظن"قاؿ اإلماـ كالغزايل: 
 ،مل ٬تز، كإف عزلو ، يكن ىناؾ من يصلح للقضاءفإف مل ،كإف مل يظهر خلل

 .(ِ)مل ينفذ
إف ك  ب٬تال جاز عزلو لو، ك  ،فإف كاف أفضل من ا١توىل ،كإف كجد من يصلح

 .(ّ)قلنا: كالية ا١تفضوؿ ال تصح مع كجود الفاضل
  .(ْ)مل ينفذ ُب ظاىر ا١تذىب ،كإف كاف دكنو

  .(ٓ)كفيو كجو
 .(ٕ( )ٔ)فوجهاف ،كإف كاف مثلو
عما يراعى ُب الباب فنقوؿ أكال:  غفلةكإطبلؽ ىذا الكبلـ "قاؿ اإلماـ: 

حق على اإلماـ أف ال يصدر شيئا من أمور ا١تسلمُت إال عن رأم اثقب كْتث 
يرل األصلح  أفكنظر ُب الصبلح، فإف عزؿ شخصا ٔتن ىو دكنو ١تصلحة كىو 
خبلؼ فيو، كإف  أكىل لشغل أىم ٦تا ىو فيو، فيجب القطع بو، كال ٬توز تقدير

إليو إمكاف النظر، كال ٬توز أف  تطرؽفبل اعًتاض عليو إذا  ،ض منو عزؿ مطلقر ف
 .يكوف فيو خبلؼ

                                 
 .(ِٓٗ/ ٕالوسيط )، (ٖٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
 .(ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )(ِ) 
 .(ُُِ/ َُٖتفة احملتاج )انظر:  (ّ)
 .(ٖٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .(ِْْ/ ُِلعزيز شرح الوجيز )، ا(ِِ/ ُّالبياف )نظر: ا(ٓ) 
 أحد٫تا: ال ينعزؿ؛ ألنو ال عذر لعزلو.(ٔ) 

/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  كالثاين: ينعزؿ؛ ألنو رٔتا علم من ابطنو أنو ال يصلح للقضاء.
 .(ُٕٗ/ ٖ) التهذيب، (ٖٔٓ
فإف كاف ُب العزؿ بو مصلحة من تسكُت كم: إف كاف دكنو أك مثلو، قاؿ الرافعي كالنو  (ٕ)

تسكُت فتنة ك٨توىا، فلئلماـ عزلو بو، كإف مل يكن فيو مصلحة، مل ٬تز، فلو عزلو، نفذ على 
ركضة الطالبُت ، (ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  .األصح مراعاة لطاعة السلطاف

(ُُ /ُِٔ). 



ُٔٗ 

 

إليو ُب نفسو كقلنا: لو مل يصدر عزلو عن نظر ىل ينعقد؟ ان الكبلـ كإف ردد 
ًتؾ بقطع بو أنو ينفذ، لكنو يتعرض أإىل األصوؿ، كالذم  ا١تنتمُتتردد فيو بعض 

 .(ُ)ا١تأٍب"طأ األصلح ٠ت
مل  ،فضلأبإذا مل يظهر منو خلل كمل ينعزؿ "كيوافقو قوؿ ا١تاكردم كالركايين: 

  .(ِ)"نفذ ، فإذا عزلو،٬تز
كأطلق ٚتاعة ُب جواز عزلو كجهُت عند سبلمة اٟتاؿ، سواء عزؿ أبفضل أك 

  .(ّ)بغَته
 كبنا٫تا بعضهم على الوجهُت ُب أف القاضي ىل لو أف يستخلف فيما يقدر

 ؟ (ْ)عليو بنفسو
جاز ىذا، كمقتضى ىذا  ،مل ٬تز ىذا، كإف قلنا: ال ٬توز ،إف قلنا: ٬توز
  .ترجيح جواز العزؿ

  :على كجهُت لغَته بعوضكصورة عزؿ اٟتاكم 
فهو تولية  ،أحد٫تا: نفس تولية غَته إذا قامت قرينة بعزلو، فإف مل تكن قرينة

  .(ٓ)قاض بعد قاض
  .(ٔ)فكُب كونو عزال لؤلكؿ كجها

، كقد (ٕ)"كليكوان مبنيُت على جواز نصب قاضيُت ُب بلد"قاؿ الرافعي: 
 تقدـ.

                                 
 .(ِِ/ ُّالبياف )، (ٖٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
 .(ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ِِ/ ُّالبياف )انظر:  (ّ)
 .(ُّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 انظر: ا١ترجع السابق. (ٓ)
 .(ِْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 انظر: ا١ترجع السابق. (ٕ)



َُٕ 

 

  .(ُ)كاثنيهما: أف يعزلو من أجل تولية ذلك الغَت
 ،أك فسقو ،اإلماـ ٔتوت القاضي أخربك٬ترم التفصيل كا٠تبلؼ فيما إذا 

ال يقدح ُب ، كجـز الرافعي أبنو (ِ)خبلفو، قالو ابن أيب الدـ ظهرفوىل قاضيا ٍب 
  .(ّ)تولية الثاين

 
 

ك٬توز للقاضي أف يعزؿ انئبو كإف مل ٬تز لئلماـ، كفرؽ أبف "قاؿ الركايين: 
انئبو كالوكيل لو، كاإلماـ يتصرؼ للمسلمُت، يدؿ عليو مسألة االنعزاؿ اب١توت ُب 

 .(ْ)"الصورتُت

  :افطريق ،ففي انعزالو قبل بلوغ ا٠ترب إليو ،إذا عزؿ اإلماـ القاضي فرع:
  .(ٓ)أحد٫تا: أنو على القولُت ُب الوكيل

 .(ٔ)كأصحهما: القطع بتوقفو على بلوغ ا٠ترب
فبل ينعزؿ قبل ٣تيئو  ،فأما إذا كتب إليو: إذا أاتؾ كتايب ىذا فأنت معزكؿ

                                 
 (.ّٗٔ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ُ)
 ( .ّٓانظر: أدب القضاء البن أيب الدـ )ص: (ِ)
 .(ُْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
٬توز لئلماـ أف يعزؿ من قلده القاضي؛ كال مل أجد ىذا الكبلـ للركايين، بل ىو قاؿ: " (ْ)

ااب عنو؛ ففي جواز تفرد كال ٬توز للقاضي أف يعزؿ من قلده اإلماـ إال أف يكوف مستن
 القاضي بعزلو كجهاف:

 أحد٫تا: ٬توز كما لو كاف ىو ا١تستنيب. 
 اختياره.  كالثاين: ال ٬توز ال فتياتو على اإلماـ ُب

 .(ْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: 
 .(ُٖٗ/ ٖالتهذيب )، (ٕٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)
 .(ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٔ)

ُِٔ). 



ُُٕ 

 

 .(ُ)قطعا
مل ينعزؿ قبل قراءتو لو، كلو قرأه  ،كإف كتب: إذا قرأت كتايب فأنت معزكؿ

 .(ِ)انعزؿ قطعا
فقياس ما قالو اإلماـ ُب نظَته ُب  ،و كفهم ما فيو من غَت تلفظكلو طالع

 .(ّ)الطبلؽ كىنا أكىل ابالنعزاؿ
 .غَته عليو فوجهاف /(ْ)كإف قرأه

 
  .(ٓ)أصحهما: أنو ينعزؿ

كاألصح ُب مثلو ُب الطبلؽ خبلفو، كذا ركاه اإلماـ عن الصيدالين 
كبُت الطبلؽ ُب ا٠تبلؼ كاستحسنو، ٍب قاؿ: لكن اتفقوا على التسوية بينو 

  .(ٔ)كالوفاؽ
فاٟتكم ابالنعزاؿ  ،فقرئ عليو ،كلو كاف القاضي أميا على القوؿ ّتوازه

  .(ٕ)أكىل
  .(ٖ)كالظاىر ُب نظَته ُب الطبلؽ الوقوع، كتفاريع ذلك مذكور ُب الطبلؽ
ضجَته تكاستحسن بعضهم تعليق العزؿ على قراءة الكتاب عند إرادة عزلو ل

 بلؼ.خركجا من ا٠ت

                                 
 (ِّ/ ُّالبياف )، (ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 .(ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)
 .(ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ٕٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ّ)
 /ب(.ُٖٔهناية اللوحة ) (ْ)
 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

ُِٕ). 
 .(ٕٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
 .(ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٕ)
 .(َْٓ/ ٖالعزيز شرح الوجيز )، (َُٕ/ َُالبياف )انظر:  (ٖ)



ُِٕ 

 

 .(ُ)عزؿ القضاة كالوالة ٔتوت اإلماـ كال ابنعزالو على ا١تذىبنالثالثة: ال ي
 .(ِ)كفيو كجو اختاره كالد الركايين

انعزؿ كل من فوض إليو شغبل معٌينا، كبيع  ،كلو انعزؿ القاضي ٔتوت أك عزؿ
 ،على ميت أك غائب، أك ٝتاع شهادة ُب قضية خاصة، كتزكية شاىد، كٖتليف

 .(ّ)لشهود موضعا شهدكا بوكتعيُت ا
، كلعلو أراد ُب امرأة معٌينة، كما حكي ( ْ)"كتفويض التزكيج"قاؿ الفوراين: 
 .(ٓ)عن القاضي الطربم

 .ثركأما التزكيج مطلقا فيظهر أنو من القسم اآلٌب على اإل
ففي  ،كأما من فوض إليو أمرا مستقبل كمن استخلفو ُب البلد أك القرل

 :انعزالو ثبلثة أكجو
 .(ٔ)أحدىا: ال ينعزلوف، كصححو القاضي

 .(ٕ)يجي: إنو ا١تذىبنكاثنيها: ينعزلوف، كقاؿ النبد
انعزلوا، كإف كاف مأذكان  ،كأظهرىا: أنو إف مل يكن مأذكان لو ُب االستخبلؼ

مل ينعزؿ، كإف قاؿ: عن نفسك أك  ،فإف قاؿ: استخلف عٍت فاستخلف عنو ،فيو
 .(ٖ)انعزلوا ،أطلق

  .ففي انعزالو كجهاف ،إذا أطلق"كقاؿ البغوم: 

                                 
 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ُٗ/ ُْا١تذىب )ْتر انظر:  (ِ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٕٗ/ ٖالتهذيب )، (ٕٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ّ)

ّْْ). 
 (.ّٕٔ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ْ)
 مل أقف على قولو . (ٓ)
 .(ِٖٕ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٔ)
 .(ِٖٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ٕٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٕ)
 .(ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٖ)



ُّٕ 

 

  .، كبنا٫تا على أف اإلذف ا١تطلق ٭تمل على االستنابة"(ُ)أصحهما: االنعزاؿ
أصل تقدـ، كىو أف انئب القاضي عنو موىل  يلتفت إىلكا٠تبلؼ ُب ا١تسألة 

فعلى األكؿ ال ، عن ا١تسلمُت منزلة القاضي عن اإلماـ أك عن نفسو، كقد تقدـ
 .ين ينعزؿكعلى الثا، ينعزؿ

إف كاف القاضي الذم انعزؿ خاص العمل كقاضي "كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
  .انعزؿ خليفتو ،قد استخلف فيو قاضيا (ِ)صقعقرية أك 

ففي انعزالو ٔتوتو  ،كإف كاف عاـ الوالية ُب ٚتيع األمصار كقاضي القضاة
 .(ّ)"كجهاف

  .(ْ)كٮترٌج من ىذا كجو رابع فارؽ
اإلماـ رجبل انئبا عن القاضي قاؿ السرخسي: ال ينعزؿ ٔتوت كلو استخلف 

  .(ٔ)، كتوقف الرافعي فيو(ٓ)القاضي كعزلو
على أف ا١تستخلف ابإلذف ال  تفريعاك٭تتمل أف يكوف قوؿ السرخسي 

 .(ٕ)ُب عزؿ اٟتاكم ىذا النائب كجهُتيؤيده ينعزؿ، ك 
                                 

 .(ُٖٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)
/ ُهتذيب اللغة )، (ُِٗ/ ُالعُت )أك الببلد. انظر:  ناحية من األرضالالصقع: (ِ) 
 .(ّْٓ/ ُا١تصباح ا١تنَت )، (ُِْ
 لعمـو نظره كاإلماـ. ؛أحد٫تا: ال ينعزلوف (ّ)

/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  ٠تصوص نظره كقاضي إقليم. ؛كالوجو الثاين: ينعزلوف ٔتوتو
 .(ٖٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّّٓ-ّّْ
إف كاف ا١توىل قاضي القضاة مل ينعزؿ ٔتوتو، كعزلو من ذكره ابن الرفعة حيث قاؿ: " (ْ)

 .(ِٕٗ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   ."انعزؿ ،كاله، كإال
 .(ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
ك٬توز أف يقاؿ: إذا كاف اإلذف مقيدا ابلنيابة، كمل يبق األصل، ال يبقى قاؿ الرافعي: " (ٔ)

 .(ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )". انظر: النائب
أحد٫تا: ٬توز كما لو كاف ىذاف الوجهاف ُب عزؿ القاضي للنائب ذكر٫تا ا١تاكردم،  (ٕ)

اٟتاكم انظر:  إلماـ ُب اختياره لو.كالوجو الثاين: ال ٬توز الفتياتو على ا ىو ا١تستنيب.



ُْٕ 

 

ا٢تم ٔتوت القاضي ففي انعز  ؼاألكقا (ِ)]ك[ (ُ)]على اإليتاـ[ اـكأما القو 
 :طريقاف

 .أحد٫تا: أنو على ا٠تبلؼ
 .(ّ)كأشهر٫تا: القطع أبهنم ال ينعزلوف

مل ينعزؿ، كإف  ،دكف اٟتكم النهضةلو مرض اٟتاكم فإف عجز عن  فرع:
 .(ْ)انعزؿ ،مل ينعزؿ، كإال جو الزكاؿ،فإف كاف مر  ،عجز عنهما

بكذا مل يقبل  الرابعة: لو قاؿ القاضي بعد انعزالو: كنت قضيت لفبلف
  .(ٓ)قولو

  .(ٔ)ككذا لو قاؿ ذلك ُب غَت ٤تل كاليتو كىو ابؽ عليها
  .(ٕ)كلو قامت ْتكمو بينة عمل هبا

كيقبل قولو قبل عزلو: حكمت لفبلف بكذا، كال يكلف بياف حجة، سواء 
قلنا: يقضي بعلمو أك ال، سواء أضاؼ اٟتكم إىل البينة أك إىل اإلقرار أك اليمُت 

 .(ٖ)وؿ أك أطلقبعد النك
 ،، كإاللى بً قي  ،كأما إذا أضاؼ اٟتكم إىل علمو فإف قلنا: لو أف يقضي بعلمو

                                 

 
 .(ٖ/ ُٔالكبَت )

 .(ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ما بُت ا١تعقوفتُت بياض ُب النسخة، كالتكميل من  (ُ)
 .(ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )ُب( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب   (ِ)
 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)
 .(ٖٔ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
ركضة الطالبُت ، (ْْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)

(ُُ /ُِٖ). 
 .(ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٕ)
 .(ٖٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ّّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)



ُٕٓ 

 

  .(ُ)فبل
كلو شهد بعد عزلو مع آخر على حكمو فإف قاؿ: أشهد أين قضيت بكذا 

 .(ِ)ففي اٟتكم بشهادتو كجهاف
 .(ّ)أصحهما: أهنا ال تقبل

 ،يضفو إىل نفسوكلو قاؿ: أشهد أف حاكما جائز اٟتكم قضى بكذا كمل 
 .(ْ)فوجهاف

 .(ٓ)أقرهبما: أنو يقبل
ك٫تا يتفرعاف على ما إذا قامت بينة على حكم حاكم من "قاؿ الرافعي: 

قبل، كال ٭تتاج إىل التعيُت، كىو ا١تشهور، كأشار بعضهم إىل كجو آخر، ي ،اٟتكاـ
 ./(ٔ) فعلى ىذا ال يقبل

لقاضي أنو يشهد على نفسو، فإف اقاؿ: ك٬توز أف يقاؿ: ٫تا فيما إذا مل يعلم 
فبل فرؽ بُت ا١تطلق كا١تضاؼ، ك٬توز أف يعكس فيقاؿ: ٫تا فيما إذا علم  ،علمو

قبل قطعا، كعلى ىذا لو شهد ا١تعزكؿ أف  ،أنو يشهد على نفسو، فإف مل يعلم
  .(ٕ)"كجب أف تقبل ،كشهد الذم معو أف ا١تعزكؿ حكم بو ،حاكما حكم بكذا

                                 
 .(ُُّ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ُ)
/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ّّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )أحد٫تا: أف شهادتو تقبل. انظر:  (ِ)

 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْْ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ٖٖٓ
 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْْ/ ُِشرح الوجيز )العزيز كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)

ُِٖ). 
/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ّّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )أحد٫تا: أف شهادتو ال تقبل. انظر:  (ْ)

 .(ُْٓ/ ُٗكفاية النبيو )،  (ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٖٖٓ/ ُٖ)
 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

ُِٖ). 
 /أ(.ُٕٖهناية اللوحة ) (ٔ)
 .(ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)



ُٕٔ 

 

  .(ِ)"الصحيح (ُ)]األكؿ ىو[ اؿاالحتم"قاؿ النوكم: 
 .(ّ)كمرجع ا٠تبلؼ إىل حل الشهادة

فسو عند من يعتقد لن ا١تستًتعليو ما إذا شهد الفاسق  جى رَّ كينبغي أف ٮتي 
كاٟتاكم ال يعلم بو، كفيو خبلؼ  ،أك شهد العدؿ ١تن ال ٕتوز شهادتو لو ،عدالتو

 أيٌب ُب فصل األداء من كتاب الشهادات.

أك على أف  ٯتلكو،كلو شهد ا١تعزكؿ على أف اٟتكم الذم حكم بو لزيد 
  .(ْ)قبلت شهادتو ،فبلان أقر ُب ٣تلس حكمو بكذا

  .(ٓ)ككذا لو شهد القاسم لزيد ٔتلك النصيب الذم قسمو لو
 .(ٔ)كعن القاضي أف للعاقد أف يشهد ابلنكاح الذم عقده

أحد٫تا: قاؿ القاضي بعد انعزالو: ا١تاؿ الذم ُب يد ىذا األمُت  فرعاف:
دفعتو إليو لزيد أايـ قضائي، فقاؿ األمُت: بل ىو لعمرك، فإف قاؿ: ما قبضتو 

  .(ٕ)فالقوؿ قوؿ القاضي ،فالقوؿ قوؿ األمُت، كإف أقر بقبضو منو ،منك
 .(ٖ)قاؿ القاضي: كىل يغـر األمُت لعمرك؟ فيو كجهاف

وز أف يكوف الشاىداف على حكم القاضي ٫تا اللذاف حكم الثاين: ٬ت

                                 
ركضة الطالبُت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ُ)

(ُُ /ُِٖ). 
 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت ) (ِ)
أم ىل ٬توز أف يشهد ١تن ال تقبل شهادتو لو إذا مل يعلم القاضي بو. انظر: ا١تطلب  (ّ)

 (.ُّٗرسالة )ص:-العايل 
 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ْ)
 .(ُْٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٓ)
 مل أعثر على كتابو، كمل أجد من نقل عنو. (ٔ)
 .(ْْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)
، كىو ا١تذىب. انظر:  (ٖ) . كالثاين: ال يغـر ، (ِِٗ/ ْأسٌت ا١تطالب )أحد٫تا: يغـر

 .(ُِٔ/ َُ) ٖتفة احملتاج حاشية الشركاين ا١تطبوعة مع 



ُٕٕ 

 

 .(ُ)بشهادهتما

  .(ِ)ا٠تامسة: ليس على القاضي تتبع أحكاـ من قبلو
 .كجهاف ،لمظكُب جوازه من غَت ت

 .(ّ)كصححو الفارقي "،ا١تقنع"أحد٫تا: ا١تنع، كجـز بو احملاملي ُب 
 .(ْ)يجينكاثنيهما: اٞتواز، كبو قاؿ أبو حامد، كجـز بو البند

لزمو نقضو،  ،فإف كاف تعلق ْتق هللا تعاىل كالطبلؽ كالعتاؽ ككجب نقضو
 .(ٓ)مل ينقضو إال بطلبو ،كإف تعلق ْتق آدمي

مل ٭تضره حىت يسأؿ  ،كإذا جاء متظلم من القاضي ا١تعزكؿ كطلب إحضاره
، فإف ذكر أنو يدعي عليو عينا أك دينا بسبب معاملة أك (ٔ)ما بينو كبينوعنو 

 .(ٕ)كفصل ا٠تصومة بينهما ،أحضره أك ككيلو ،إتبلؼ أك غصب ك٨توىا
أك على دفع  ،كإف ذكر أنو أخذ منو كذا رشوة على اٟتق الذم حكم لو بو

 ا١تعلنُت،أك أخذ منو بشهادة من ال تقبل شهادتو كالعبيد كالفسقة  ،ابطل عنو
 .(ٖ)فكذا اٞتواب ؛كدفعو إىل فبلف

  .(ُ)قضى بذلك ،أقر كقامت عليو بينةفإف  ؛(ٗ)دعيا١ت أحضرهكإذا 
                                 

 .(ْْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: (ُ) 
العزيز شرح الوجيز ، (ُُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

(ُِ /ْْٔ). 
 .(ِِٗ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ُٕٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )نظر: ا (ّ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب؛ ألف الرافعي كالنوكم ذكرا ىذا الوجو. انظر:  (ْ)

 .(ِِٗ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ُِٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٔ
 .(ُُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 )بل يسألو عما يريد فيو(. (ْْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كُب   (ٔ)
العزيز شرح الوجيز ، (ُُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٕٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)

(ُِ /ْْٔ). 
 .(ْْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: (ٖ) 

 (.ُْٕا١تدعي: ىو من يثبت شيئان. أدب القضاء البن أيب الدـ )ص:( ٗ)



ُٕٖ 

 

، ؽى دًٌ صي  ،(ِ)كقاؿ: فعلتو ْتق كجب عليك )......( ،تقم ، كملكإف مل يقر
 :كىل لو ٖتليفو؟ طريقاف

 .(ّ)ا١تشهور: نعم
 .(ْ)ٌباآل على ا٠تبلؼللقاضي الطربم ُب أف ٖتليفو  :كاثنيهما

فإف قاؿ: أخذتو كأما فبلف الذم ادعى ا١تتظلم أف ا١تعزكؿ دفع ا١تاؿ إليو، 
كال قوؿ ا١تعزكؿ، بل ٭تتاج إىل البينة تشهد على  ،ولومل يقبل ق ،ْتكم ا١تعزكؿ

انتزع ا١تاؿ منو ١تن أخذ منو،  ،قم بو بينةتا١تعزكؿ أنو قضى بو ُب كاليتو، فإف مل 
صدؽ  ،كإف اقتصر على أنو لو كمل يتعرض لؤلخذ من ا١تدعي كال ٟتكم ا١تعزكؿ

  .(ٓ)بيمينو
يتعرض ُب دعواه فيما إذا حكم عليو بشهادة من ال تقبل شهادتو كلو مل 

فالذم ذكره اٞتمهور أف ُب إحضاره  ؛ألخذ ا١تاؿ، بل اقتصر على اٟتكم بو
  .كجهُت

 .(ٕ)كغَته (ٔ)أحد٫تا: ٭تضره، كصححو الركايين
، كصححو (ٖ)أك إبقراره بو ،كالثاين: ال ٭تضره حىت يقيم بينة ابٟتكم بذلك

                                 

 
 .(ُِٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 ىنا كلمتاف مطموستاف ُب ا١تخطوط كمل أىتد إليها ابلنظر ُب ا١تراجع. (ِ)
 .(َُّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)

 .(ُِٕ/ ُُْتر ا١تذىب )كانظر: 
 .(ُٕٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ْ)
 .(ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ُُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: (ٔ) 
 .(َُّ-ُِٗ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: (ٕ) 
العزيز شرح الوجيز ، (ُُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٕٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)

(ُِ /ْْٕ). 



ُٕٗ 

 

 .(ُ)البغوم
كليس ا١تراد أف البينة تقاـ ُب غيبتو كيكتفى هبا، بل ا١تراد أف يكوف إحضاره 

فيحضر ا١تدعي البينة إىل اٟتاكم ليعرؼ اٟتاكم أف لدعواه حجة، فإذا  بينةعن 
  .(ِ)كيشهد الشهود ٔتحضره ،أحضره، كيدعي ا١تدعي ،عرؼ ذلك

كفيو كجو اثلث: أنو إف اقًتنت بدعواه أمارة تدؿ على صحتها من كتاب 
  .(ّ)فبل ،أحضره، كإال ؛أك ٤تضر ظاىر الصحة تضمنو

  .(ْ)طولب ٔتقتضاه ،فإف أقر ؛كمن أحضره على الوجهُت
 فهل للمدعي إحبلفو؟  ،فكذلك، كإال ،فإف كانت عليو بينة ؛كإف أنكر

، كاستحسن الرافعي أنو ال (ٕ)منهما طائفة (ٔ)[كبل] /(ٓ)فيو كجهاف، صحح
 .(ٖ)ال ٭تلف

كال فرؽ ُب ذلك كلو بُت دعول اٟتكم ُب ماؿ أك دـ، كما لو ادعى عليو 

                                 
 .(ُْٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)
 .(ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 .(ُُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٕٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 /ب(.ُٕٖهناية اللوحة ) (ٓ)
 ُب النسخة )كل( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ حسب قواعد اللغة. (ٔ)
أحد٫تا: أنو ٭تلف، كيصدؽ بيمُت، كقاؿ بو العراقيوف كالركايين، كصححو النوكم،  (ٕ)

 كابن حجر ا٢تيتمي. 
/ َُٖتفة احملتاج )، (َُّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُِٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: 
ُِٖ). 

كالثاين: أنو ال ٭تلف، كيصدؽ بغَت ٯتُت، كقاؿ بو اإلصطخرم كاستحسنو الرافعي كرجحو 
 شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم. 

/ ُِز )العزيز شرح الوجي، (ٖٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ُٕٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر:
 .(ِِٗ/ ْ) أسٌت ا١تطالب ، (ْْٕ
 .(ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٖ)



َُٖ 

 

  .(ُ)أنو قتل أابه ظلما ابٟتكم
كال تسمع بينة ا١تدعي بذلك إال أف يقيم بينة على إقراره أبنو حكم بغَت 

ابلقصاص فقاؿ: ما حكمت حق، ككذا لو حضر الذم ذكر ا١تعزكؿ أنو حكم لو 
  .(ِ)كال ترافعنا إليك ،كال كجب يل على ابنو قصاص ،يل بشيء

كىم متفقوف على أف الدعول مسموعة كالبينة، كعلى أف بينة ا١تدعي ٤تكـو 
  .(ّ)هبا

كأما الغزايل فإنو جعل ا٠تبلؼ ُب ٝتاع أصل الدعول، كبناه على ا٠تبلؼ 
 ؟(ْ)غرماقتضي يُب أف اٟتكم بشهادة العبدين كمن ُب معنا٫تا ىل 

كىذا ا٠تبلؼ غَت معركؼ إال إذا كاف احملكـو بو قتبل أك "قاؿ الرافعي: 
من  أك أمر ،صطخرم أف القاضي إ٪تا يضمن إذا استوَب بنفسوقطعا، فعن اإل

فبل ضماف عليو، كخالف األكثركف  ،استوفاه، فأما إذا استوفاه الويل إبذف القاضي
 انتهى. (ٓ)."كقالوا: ال فرؽ، فيمكن أف ٬ترم ىذا ا٠تبلؼ ُب األمواؿ

 .(ٔ)كقد صرح القاضي ْتكاية ا٠تبلؼ فيو، ككذا اإلماـ كآخركف

ؿ: لو حاسب القاضي اٞتديد بعض األمناء فبقي عليو شيء فقا فرع:
مل ينفعو تصديقو، كلكن الزائد على قدر  ؛كصدقو ا١تعزكؿ ،أجرة عملي أخذتو

  .(ٕ)أجرة عملو يسًتد منو قطعا

                                 
 .(ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ُِٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)
 .(ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 .(ْْٖ-ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٕٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ْ)
 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ٖٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٕٗ/ ٕالوسيط )، (َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٕ)

ْْٖ). 



ُُٖ 

 

مبنياف على ا٠تبلؼ ُب أف من  (ُ)كجهاف ،كُب قبوؿ قولو ُب قدر أجرة عملو
؟ كىو راجع إىل (ِ)كمل يذكر لو أجرة ىل يستحق أجرة ا١تثل ،عمل لغَته عمبل

أعطاه دابة فركبها ٍب اختلفا فقاؿ ا١تالك: أجرتكها، كقاؿ ا٠تبلؼ فيما إذا 
 ؟(ّ)ؽ ا١تالك أك الراكبالراكب: بل أعرتٍت، ىل ا١تصدَّ 
  .(ْ)استحقها قطعا ،صرؼ قرر لو أجرة ا١تثلنكإف أقاـ األمُت بينة أف ا١ت

 
 .(ٓ)ٔتثلو يتغابنقاؿ القاضي: ككذا إذا قرر لو زائدا عليها إف كاف 

حكم  ،اٟتكمو تعلق بيال  ٦تا  إف كانتالقاضي ا١توىلَّ  الدعول على فرع:
  .(ٔ)أك قاض آخر ،بينهما خليفتو

مل ٯتٌكن منو كمل ٭تلف اٟتاكم، ككذا  ،إف ادعى ظلما ُب اٟتكم، كأراد تغرٯتوك 
كأراد تغرٯتو، ككذا لو قاؿ رجل للقاضي:  ،لو ادعى على الشاىد أنو شهد ابلزكر

 .(ٕ)قد عزلت، كأنكر

يخ أبو حامد: القياس التحليف ُب ٚتيع ذلك كسائر األمناء إذا كقاؿ الش
ٝتعت الدعول  ،ادعيت عليهم ا٠تيانة، كذكر اإلماـ أنو إذا كانت لو بينة

                                 
 أحد٫تا: يقبل قولو، لكن ٭تلفو، كيوفيو. (ُ)

 الثانية: أنو ال يقبل قولو حىت أيٌب ببينة.
 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  

 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)
ىذ ا١تسألة فيها تفصيل كصور، فإف كانت الدابة ابقية ككاف ا٠تبلؼ بعد مدة يكوف  (ّ)

، (ُّٗ/ ٓالعزيز شرح الوجيز )فيها أجرة ا١تثل، فا١تذىب أف القوؿ فيو قوؿ ا١تالك. انظر: 
 .(ّْٔ/ ٖٓتفة احملتاج )، (ِْْ/ ْركضة الطالبُت )

 .(َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 (.َْٕ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ٓ)
 .(َُّ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٔ)
 .(ْْٗ-ْْٖ/ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)



ُِٖ 

 

 .(ُ)كالبينة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                 

 .(ْْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)



ُّٖ 

 

 الباب الثاين: يف جامع آداب القضاء

 كفيو فصوؿ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل األول: يف آداب منفردة، وىي عشرة:

أف  ،األكؿ: يستحب لكل من كىٌل قاضيا من إماـ أك سلطاف أك قاض
كما ٭تتاج القاضي إىل القياـ  ،يكتب لو عهدا ٔتا فوضو إليو، كيذكر فيو ما قلده

 .(ُ)بو، كيعظو فيو

 (ّ)و[]كيتخذ لنفس (ِ)ة[يتولال]: كينبغي أف يوصيو عند القفاؿ الشػػػاشيقاؿ 
-هنع هللا يضر  -كيقرأ عليو عهد عمر  ،ك٭تذرهفيعظو، كٮتلو بو  ،يتذكر هبا توليتو نسخة

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٓ/ ُّالبياف )، (ٖٔٓ/ ُٖا١تطلب )هناية انظر:  (ُ)

 .(ُِٗ/ َُٖتفة احملتاج )، (َْٓ
 ُب النسخة )ا١تويل( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ. (ِ)
/ ُٖكفاية النبيو )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب   (ّ)
 .(ُِٕ/ َُالنجم الوىاج )، (ٖٕ
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كتفقد  ،بت ُب القضاءتثكابل ،، كينبغي أف يوصيو ٔتشاكرة العلماء(ِ()ُ)
 .(ّ)ك٨توىا ،(ِ)كاألكقاؼ ،(ُ)كاحملجور عليهم ،(ّ)الشهود

                                 
أمَت ا١تؤمنُت أبو حفص عمر بن ا٠تطاب ابن نفيل بن عبد العزل بن رابح القرشي  ىو(ُ) 

العدكم، كاف من أشراؼ قريش، كأعز هللا بو اإلسبلـ عند إسبلمو، كمن العشرة ا١تبشرين 
، فتح الفتوحات ُب خبلفتو، قتل شهيدا هنع هللا يضر ، قتلو أبو لؤلؤة ملسو هيلع هللا ىلصابٞتنة، كصهر رسوؿ هللا 

(، ُُٖٓ -ُُْْ/ ّاالستيعاب ُب معرفة األصحاب ) انظر: ق(.ِّ) اجملوسي سنة:
 (.َٗٓ-ٖٖٓ/ ْاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة )

أما بعد: فإف القضاء فريضة ٤تكمة كسنة كلفظو:  عهد عمر الذم كتبو إىل أيب موسى،(ِ) 
 متبعة، فافهم إذا كيل إليك؛ فإنو ال ينفع تكلم ْتق ال نفاذ لو.

هك كعدلك ك٣تلسك؛ حىت ال يطمع شريف ُب حيفك، كال ييأس آس بُت الناس ُب كج
 ضعيف من عدلك.

البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر، كالصلح جائز بُت ا١تسلمُت إال صلحنا احل 
.  حرامنا اك حـر حبلالن

كال ٯتنعك قضاء قضيتو اليـو فراجعت فيو عقلك كىديت فيو لرشدؾ أف ترجع إىل اٟتق؛ 
 ، كمراجعة اٟتق خَت من التمادم ُب الباطل.فإف اٟتق قدًن

الفهم الفهم فيما تلجلج ُب صدرؾ ٦تا ليس ُب كتاب كال سنة، ٍب اعرؼ األشباه كاألمثاؿ، 
كقس األمور عند ذلك، كاعمد إىل أقرهبا إىل هللا كأشبهها ابٟتق، كاجعل للمدعي أمدنا 

تحلت عليو القضية؛ فإنو أنفى ينتهي إليو، فإف أحضر بينة .. أخذت لو ْتقو، كإال .. اس
 للشك كأجلى للعمى.

ا١تسلموف عدكؿ بعضهم على بعض إال ٣تلودنا ُب حد، أك ٣ترابن عليو شهادة زكر، أك ظنيننا 
 ُب كالء أك نسب، فإف هللا تعاىل توىل منكم السرائر، كدرأ ابلبينات كاألٯتاف.

مات؛ فإف اٟتق ُب مواطن اٟتق كإايؾ كالقلق كالضجر كالتأذم اب٠تصـو كالتنكر عند ا٠تصو 
يعظم هللا بو األجر، ك٬تزؿ عليو الذخر، فمن صحت نيتو كأقبل على نفسو .. كفاه هللا ما 
بينو كبُت الناس، كمن ٗتلق للناس ٔتا يعلم هللا أنو ليس من نفسو .. شأنو هللا، فما ظنك 

/ ٓ) وسننُب قطٍت الدار  أخرجوبثواب غَت هللا ُب عاجل رزقو كخزائن رٛتتو، كالسبلـ. 
 (.ِّٗٓبرقم ) (ُّّ/ ْالصغَت ) ُب سننولبيهقي (، كإُْْبرقم ) (ّٖٔ
 .(ّّٗ/ ٔ) مغٍت احملتاج . انظر: حامل الشهادة كمؤديهاالشهود ٚتع الشاىد كىو:  (ّ)



ُٖٓ 

 

بعيدا ال ينتشر ا٠ترب  ٍب إف كانت كاليتو ببلد آخر قاؿ األكثركف: إف كاف
أك  ،كيقرأه عليو ،ة ُب كتاب العهدبتفليشهد ا١تويل شاىدين على التولية الثا ،إليو

ٍب ٮترجاف  ،فاألحوط أف ينظر الشاىداف فيو ،يقرأه ىو عليهما، فإف قرأه أجنيب
كاالنقياد  ،على أىلو طاعتو حينئذ ٬تبفيشهداف بذلك، ك  ،معو إىل ٤تل كاليتو

 .(ْ)ألحكامو
فإف أشهد شاىدين ٮترجاف  ،كيستفيض ،ينتشر ا٠ترب إليو ،كإف كاف قريبا

ثبت كاليتو تفهل  ،توليتو /(ٔ)فإف خرج بعد استفاضة ،كإال، (ٓ)فذاؾ ،معو
 ابالستفاضة حىت ٕتب طاعتو؟ 

  :فيو كجهاف
  .(ٕ)أظهر٫تا: نعم

 .(َُ)هبا (ٗ)ءكالوال ،كالوقف ،(ٖ)كالعتق ،ك٫تا كالوجهُت ُب ثبوت النكاح

                                 

 
 (ِٗٔ/ ُالنظم ا١تستعذب )احملجور عليو: ىو من منع من التصرؼ ُب مالو. انظر:  (ُ)
 األكقاؼ ٚتع كقف كىو لغة ٔتعٌت اٟتبس. (ِ)

حبس ماؿ ٯتكن االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ ُب رقبتو على كالوقف اصطبلحا: 
 (ِِٓ/ ّمغٍت احملتاج ) . انظر:مصرؼ مباح موجود

 .(ٖٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٔ/ ُّالبياف )انظر:  (ّ)
 .(ٕٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َْٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز، (ِٔ/ ُّالبياف )انظر:  (ْ)
 .(َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 /أ(.ُٖٖهناية اللوحة ) (ٔ)
. (ُُّ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٕ)

 .(ِٔ/ ُّالبياف )كالوجو الثاين: ال تثبت ابالستفاضة، كال بد من اإلشهاد. انظر: 
 (ْْٓ/ ٔمغٍت احملتاج ) . انظر:إزالة الرؽ عن اآلدمي ىو شرعا:العتق  (ٖ)
القرابة، مأخوذ من ا١تواالة كىو ا١تعاكنة كا١تقاربة، كشرعا  :الوالء بفتح الواك كا١تد لغة(ٗ) 

 .(ْٖٔ/ ٔمغٍت احملتاج ). انظر: عصوبة سببها زكاؿ ا١تلك عن الرقيق ابٟترية
 .(َٖ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٔ/ ُّالبياف )انظر:  (َُ)



ُٖٔ 

 

 .(ُ)كمنهم من أطلقهما على غَت تفرقة بُت قرب البلد كبعده

كيشبو أف ال يكوف فيو خبلؼ، لكن االنتشار كاالستفاضة "قاؿ الرافعي: 
إ٪تا ٖتصل ُب مدة، كٗتتلف ا١تدة بقرب ا١تسافة كبعدىا، كاألمر منوط 

 .(ِ)"ابالستفاضة
يتو ابلفحص عن ع كالتبتسفينبغي للقاضي أف ي تثبتفإف قلنا ابلظاىر أهنا 

أك  بكتبتوأحواؿ العدكؿ كالنواب كا١تزكُت، كأف يقدـ إىل البلد من يتتبع ذلك 
  .(ّ)غَتىا

 ،كقدمها فجأة من غَت شهود كال استفاضة ،فإف توجو إىل البلد على القرب
مل تلزمهم  ،إف مل يكن معو كتاب العهد"قاؿ اإلماـ كالغزايل:  ؛كادعى أنو قاض

  .(ْ)"طاعتو
 .ففي كجوب طاعتو كجهاف ،كاف معوكإف  

 .(ٓ)أصحهما كىو ا١تعركؼ: ال
مل تلزمهم طاعتو إف مل يصدقوه،  ،إذا أخربىم بواليتو"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

  .(ٔ)"فوجهاف ،كإف صدقوه

                                 
 .(ُُّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٔ/ ُّالبياف )انظر:  (ُ)
 .(َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
كفاية النبيو ،  (ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ٗٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ّ)

(ُٖ /َٖ). 
   .(ِٖٗ/ ٕالوسيط )، (ٗٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .(ُُّ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

ُُّ). 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: نعم، لبعد اٞترأة ُب مثل ذلك على اإلماـ. كالوجو الثاين:

َْٓ). 
لزمهم؛ ألنو يتضمن إقرارىم تكالثاين: ال  مهم؛ ألهنم اعًتفوا ْتق عليهم.ز أحد٫تا: تل (ٔ)

 .(ٓٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  ا١توىل.علي 
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كإف  (ُ)أخربا عن التولية، كال تشًتط صيغة الشهادة ،ٍب العدالف إذا حضرا
  .(ِ)كقع ذلك ُب كبلـ ٚتاعة

مل ٬تب عليهم  ،عرؼ أىل البلد عدالتهما، فإف مل يعرفوىايط فيها أف ًت شيك 
 .(ّ)قبوؿ قو٢تما

 .ىذا كلو ُب كالية األعماؿ
ة، ضافال يشًتط فيو االست"قاؿ اإلماـ:  القرل،أما لو استناب القاضي ُب 
 .(ْ)"كيكفي فيو الكتاب أك شاىداف

أك رسوؿ بوركده  ،بكتابأكؿ آدابو أف يعلمهم قبل دخولو "قاؿ ا١تاكردم: 
أك على  ،لدخ تو،ليعلم موافقتهم أك ٥تالفتهم، فإف اتفقوا على طاع ؛قاضيا
اإلماـ، كاألكىل أف يستصحب كتااب إىل  (ٔ)]رأم[ (ٓ)]كاستطلع[ ،توقف ،٥تالفتو

فإف كاف  ؛ليجمعهم على طاعتو، كإف كافقو بعضهم دكف بعض ؛إىل أمَت البلد
توقف، كعلى اإلماـ رد  ،إف كاف ابلعكسدخل، ك  ،ا١توافقوف أكثر كأقول

 .(ٕ)بقتا٢تم"ا١تخالفُت إىل طاعتو كلو 

فينبغي أف يسأؿ عن حاؿ  ،إذا أراد الدخوؿ إىل بلد قضائو األدب الثاين:
سأؿ عنو ُب الطريق،  ،من فيو من العلماء كالعدكؿ كاألمناء، فإف مل يتيسر لو ذلك

  .(ٖ)سأؿ حُت دخولو ،فإف مل يتيسر

                                 
 .(ُْٕ/ َُالنجم الوىاج )انظر:  (ُ)
 .(ِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )كمنهم ا١تاكردم. انظر:  (ِ)
 .(ِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ٗٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .(ِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ؽ كما ُب ُب النسخة )كطالع( كا١تثبت ما يقتضيو السيا (ٓ)
اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٔ)

(ُٔ /ِٕ). 
 .(ِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 .(ِٔ/ ُّالبياف )، (ٔٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٖ)
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دخل يـو ا٠تميس أك السبت،  ،أف يدخل يـو االثنُت، فإف فاتوكيستحب 
 توعمامدخل مكة يـو الفتح ك  -عليو السبلـ  -كأف يكوف عليو سواد، ألنو 

  .(ُ)سوداء
قرأه،  ،ُب اٟتاؿ كرأل قراءتوكينزؿ كسط البلد، فإف كاف معو عهد أك شهود 

مناد ينادم ُب البلد أف فبلان القاضي قد حضر  يبعث ،كإف رأل ٚتع الناس
  .(ِ)كأنو ٬تلس يـو كذا لقراءة العهد ُب موضع كذا ،قاضيا

كيعٌُت أكسع موضع ُب البلد من جامع أك غَته، فمن أحب فليحضر، 
قرأ  ،كينادم بذلك يوما أك يومُت أك أكثر ْتسب صغر البلد ككربه، فإذا اجتمعوا

 ،ليظهر للناس بقراءتو حدكد عملو ؛شهدكا ،شهود عليهم العهد، كإف كاف معو
 .(ّ)أك ٗتصيصها ،كعمـو كاليتو

كيعرؼ  ،لتستقر كاليتو ابلنظر ؛كينظر بعد قراءتو ُب حكومة"قاؿ الركايين: 
  .الناس قدر عملو كقوتو

  .أحد٫تا: أف يعٌُت ٣تلس حكمو :ٍب يقرر أمرين
ليكوف ابقي الزماف  ؛ليـوكاثنيهما: أف يعٌُت زمن نظره من األايـ أك من ا

  .مصركفا لنظره لنفسو ككاجبو
، كإف قٌلت ،فإف كثرت ا١تخاصمات جعل نظره ُب  ،لزمو النظر  ُب كل يـو

األسبوع بقدر اٟتاجة من يـو أك يومُت أك ثبلثة، كٮتتار أف يكوف أايـ نظره فيو 
 .كا٠تميس ،كاالثنُت ،أايـ السبت

مل يكن لو أتخَته، إال أف  ،كن أتخَتهكلو ٕتدد ُب غَت يـو النظر ما ال ٯت

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ٔٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

ُْٓ). 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٕ/ ُّالبياف )، (ٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)

ُْٓ). 
 .(ٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)



ُٖٗ 

 

 . انتهى.(ُ)"فيؤخر بقدر ما يفرغ منو ،أك على طعاـ ،أك ٛتاـ ،يكوف ُب صبلة

 ،كا١تزكُت ،يسأؿ من عرؼ عدالتو من الشهودك ٍب ينصرؼ إىل موضعو 
عبلنية، كمن شك  /(ِ)مل يسأؿ عنو ،فمن مدح يكن عرفهم كاألمناء سرا إف مل

ثبتت عدالتو، كإف  ،سأؿ عنو عبلنية، فإف عدلوه عبلنية كما ذكركا عنو سرا
كسأؿ عنو غَتىم، فإف كاف قد بدأ بسؤا٢تم  ،فسقوا كسقط قو٢تم ،جرحوه عبلنية

كاف اتركا للمستحب، فمن عٌدؿ سأؿ عنو سرا، فإف جرحوه كقالوا:   ،عبلنية
  .(ّ)يفسقواقبل قو٢تم كمل  ،توقينا شره عبلنية

  ،(ْ)كيتسلم ديواف اٟتكم من القاضي ا١تتقدـ، كىو ما كاف عنده من احملاضر
 
 

كحجج الناس ا١تودكعة ُب  ،كحجج األيتاـ كاألكقاؼ ،(ٓ)كالسجبلت
 .(ُ( )ٔ)الػػػديواف

                                 
 .(ٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 /ب(.ُٖٖهناية اللوحة ) (ِ)
 .(ٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)
احملاضر: ٚتع "٤تضر" بفتح ا١تيم، كىو الذم يكتب فيو قضية ا١تتحاكمُت كما جرل  (ْ)

كفاية ،  (ّْٕ/ ِالنظم ا١تستعذب )دكف اٟتكم. انظر:  ٢تما ُب ٣تلس اٟتكم كحجتهما
 .(َِٖ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُٖ/ ُٖالنبيو )

احملضر كيكتب السجبلت: ٚتع "سجل" بكسر السُت كاٞتيم، كىو الذم يكتب فيو  (ٓ)
، (ِٖ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّْٕ/ ِالنظم ا١تستعذب )انظر:  معو تنفيذ اٟتكم كإمضاؤه.

 .(َِٖ/ ٔمغٍت احملتاج )
: ٣تتمع الصحف، كالكتاب يكتب فيو أىل اٞتيش كأىل بكسر الداؿ كفتحو الديواف(ٔ) 

مغٍت احملتاج ، (ُُٕٗالقاموس احمليط )ص: . انظر: -هنع هللا يضر -العطية، كأكؿ من كضعو عمر
(ْ /ُُٓ). 
معجم لغة  انظر: الدفًت الذم يكتب فيو القاضي ما ٭تتاج إىل ضبطو.ىو ديواف اٟتكم: ك 

 (ُِِالفقهاء )ص: 



َُٗ 

 

كاٟتكاـ يستظهركف ُب حفظ اٟتقوؽ على أرابهبا حججهم "قاؿ الركايين: 
ككاثئقهم بنسختُت، إحدا٫تا عند احملكـو لو، كأخرل عند اٟتاكم، فيأخذىا 

  .(ِ)"اٟتاكم الثاين
  .(ْ)كاألكقاؼ ،(ّ)كالضواؿ ،كيتسلم أمواؿ األيتاـ

  .(ٓ)نظر أكال ُب احملبوسُت ،ٍب إذا أراد النظر ُب األمور
ينبعث أنو ال  :كتقدٯتهم حتم ال أدب، كحكي عن األصحاب"قاؿ اإلماـ: 

  .(ٔ)"خصومة ترفع إليو حىت يتفرغ من ىذاُب 
ل يستخلف فيها إف بنظره ُب أمرىم،  خبلؿإذا مل ٯتكن النظر فيها ُب 

  .جوزانه
قدـ على النظر ُب أمرىم، أف أيمر مناداي ينادم يوما أك أكثر ْتسب يك 

احملبسُت يـو كذا، فمن لو ٤تبوس فليحضر،  (ٕ)]أمر[اٟتاجة أف القاضي ينظر ُب 
 .(ٖ)ٍب يبعث إىل اٟتبس أمينا يكتب أٝتاء احملبسُت كما حبس بو ُب رقعة

                                 

 
كفاية النبيو ،  (ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

(ُٖ /ُٖ). 
 .(ٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)

الضَّػػوَّاؿ: ٚتػػع ضػػالة، كىػػي ال تقػػع إال علػػى اٟتيػػواف، فأمَّػػا األمتعػػة فػػبل يقػػاؿ ٢تػػا ضػػالة ( ّ)
اإلنسػاف كضػػل البعػَت كغػَته مػن اٟتيػواف. انظػر: الزاىػػر ُب  كلكنهػا تسػمَّى لقطػة، يقػاؿ: ضػلَّ 

 (.ّْٓ/ُ(، ا١تعجم الوسيط)ُٖٖ(، ا١تصباح ا١تنَت)ص ُْٕغريب ألفاظ الشافعي)ص 
 .(ُٖ/ ُٖلنبيو )كفاية اانظر:   (ْ)
 .(ُِّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُِٕ/ ٖالتهذيب ُب ) ،(ِٖٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٓ)
 .(َٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٕ) / ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )يـو

ِْٓ). 
 .(ِْٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز، (ّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)



ُُٗ 

 

  .(ُ)"يبعث أمينُت، كىو أحوط"كقاؿ القاضي الطربم: 
 .(ِ)"يبعث أمينا يكتب كمعو شاىدا عدؿ"كقاؿ ا١تاكردم: 

فإذا أراد األمُت  كقيل: يبعث األمُت يكتب أٝتاءىم قبل النداء عليهم،
 .(ّ)أقرع ١تن يكتبو أكال ،الكتابة

  .، كفيو نظر(ْ)كال ٭تتاج إىل إقراع ،كقيل: يكتب اسم كل كاحد ُب رقعة
الرقاع بُت يديو، كأيخذ  كضعت تلكفإذا جلس اليـو ا١توعود كحضر الناس 

 .(ٓ)نظر فيو ،منها كاحدة كاحدة، فما خرج ُب يده
، كينبغي ٛتل ىذا على ما إذا كتب الكل ُب كرقة (ٔ)كقيل: يقرع بينهم

 ،كيسأؿ عن خصمو، فمن قاؿ: أان خصمو ا١تثبت،كاحدة، كينظر ُب االسم 
 .(ٕ)ليأخذ بيده ك٭تضره ؛بعث معو ثقة إىل اٟتبس

كقيل: ٮترج احملبوس أكال ٍب يطلب خصمو، كال يتوقف إخراجو على إذف 
  .(ٖ)خصمو

إذا كاف اٟتبس قريبا ْتيث ال يتعطل زماف ُب انتظار  اكاحد اككذا ٮترج كاحد
أخرج ابلقرعة ٚتعا يقدر على النظر ُب  ،إخراج كاحد بعد كاحد، فإف كاف بعيدا

 .(ٗ)أمرىم ُب ذلك اجمللس

                                 
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(َٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)
 (.ِِْ) -رسالة–انظر: ا١تطلب العايل  (ْ)
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 .(ُْٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِْٓ/ ُِالوجيز )العزيز شرح انظر:  (ٕ)
 .(ُْٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٖ)
/ ُٖكفاية النبيو )،  (َٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٗ)

َُٓ). 



ُِٗ 

 

 شيئا،سألو عن سبب حبسو، فإف ذكر  ،فإذا اجتمع احملبوس كخصمو عنده
عمل ُب حقو أبغلظهما، كلو  ،، فإف اختلفاُب الورقة ا١تثبتعارض بو قولو األكؿ 

 كحكم أبغلظقابل قولو أكال كاثنيا بو،  ،أثبت ُب ديواف اٟتكم سبب حبسو
 .(ُ)لثبلثة عند اختبلفهاا

  :ٍب اٞتواب يفرض على كجوه
  .(ِ)"يطلقو"أحدىا: أف يقوؿ: حبست تعزيرا، فإف أقاـ بو بينة قاؿ الغزايل: 

فالقياس  ، كرأل إدامة حبسوفإف ثبتت جنايتو عند الثاين"قاؿ الرافعي: 
  .(ّ)"اٞتواز

ال ٭تبسو، كال يطلقو حىت ينادم عليو ثبلاث ك٭تلفو "كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
  .(ْ)"مخصأنو ما حبس ٟتق 

 .(ٓ)"عندم أنو ال ٭تتاج إىل النداء الثاين"كقاؿ ابن أيب عصركف: 

فقد أطلق اإلماـ كالغزايل  أبنو يرده إىل  ،كاثنيهما: أف يقوؿ: حبست ْتق
  .(ٔ)اٟتبس

فإف كاف اٟتق ماال فإف قاؿ: إنو قادر عليو أك أنو  ؛كقاؿ آخركف: ينظر
أك  ،أك خلع ،أك ىو صداؽ ،كمل تقم بينة بتلفو ،أك غصبو ،عوض عن ماؿ أخذه

 كأف ا٠تصم أقاـ بينة على أنو كاف لو ،كأنو معسر ،أك بدؿ متلف ،أرش جناية
 .(ٕ)حبس ،ماؿ

                                 
/ ُٖكفاية النبيو )،  (َٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

َُٓ). 
 .(ِٗٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)
 .(ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 .(ُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 (.ِْْ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ٓ)
 .(ِٗٗ/ ٕالوسيط )، (َٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
العزيز   (ٗٔ/ ُّالبياف )، (ُِٕ/ ٖالتهذيب )ف (ّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)



ُّٗ 

 

فعلى ما تقدـ ُب التفليس،  ،كادعى أنو معسر ،كمل يثبت ،كإف مل يقل ذلك
الحتماؿ أف يكوف لو  ؛دل عليونو ك  ،حلف ،إف قبلنا قولو ُب دعول اإلعسار

، كبو أجاب القاضي (ِ)أطلق ،آخر ُب غَت ا١تاؿ، فإف مل يظهر /(ُ)خصم
لكنو  ، ا١تسألة، كىو ظاىر عليوتفريعا على أصلهما ُب (ْ)كابن الصباغ (ّ)الطربم

كقد حكم ْتبسو،  ،يشكل إذا كاف قد ادعى اإلعسار عند األكؿ كمل يقبل قولو
 .إىل البينة يسمعفينبغي أف ال 

رده إىل اٟتبس، كإف  ؛كمل يثبت إعساره ،فإف مل يؤد ؛كإف قلنا: ال يقبل قولو
أطلق، كىو  ،عليو، فإف مل ٭تضر لو خصم آخر نودم ؛أك أثبت إعساره ،أدل

 .(ٔ)، كبو أجاب البغوم(ٓ)الصحيح
 .(ٕ)كإف كاف اٟتق قصاصا أك حدا آلدمي أك هلل تعاىل استوُب منو كأطلق

  :فوجهاف ،ظلما ستي بً كاثلثها: أف ال يعًتؼ ْتق كيقوؿ: حي 
 .(ٖ)أحد٫تا: أنو يطلق، كنسبو اإلماـ إىل القاضي

وكل بو كيسألو عن كأصحهما: أنو ال يطلقو كال يرده إىل اٟتبس، بل ي
أحضر كعرؼ، فإف أقاـ بينة على أف القاضي  ،خصمو، فإف ذكر خصما حاضرا

                                 

 
 .(ِْٓ/ ُِشرح الوجيز )

 /أ(.ُٖٗهناية اللوحة ) (ُ)
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َٕ/ ُّالبياف )انظر:  (ِ)

ُُٓ). 
 .(َٕٖ-ٖٗٔالتعليقة الكربل أليب الطيب الطربم )ص: انظر:  (ّ)
 .(ُُٖ-ُُٕالشامل)ص: انظر:  (ْ)
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ُِٕ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٔ)
 .(ُّّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 .(َٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٖ)



ُْٗ 

 

على موجب اٟتكم، أك   ُترد إىل اٟتبس إف اتفق رأم القاضي ،األكؿ حكم عليو
 .(ُ)كمل يذكره ا١تدعي ،كاف األكؿ مل يذكر السبب ُب حكمو

 .(ِ)ففيو كبلـ سيأٌب ،ككاف الثاين ال يراه ،أما إف ذكره
صرؼ نكيكفي ُب استدامة حبسو إقامة البينة على أف ا١ت"قاؿ السرخسي: 

  .(ّ)"جنس الدين كقدره يبُتحبسو ُب حق ىذا، كإف مل 
 .(ْ)ككبلـ الركايين يقتضي أنو ال بد أف يشهد أبنو حكم للخصم بدينو

ق، طلً أي  ،الحتماؿ غرًن آخر، فإف مل يظهر ؛عليو اندل ،كإف مل تقم بو بينة
 .(ٓ)ك٠تصمو استئناؼ ا٠تصومة معو

مسافة القصر ُب قوؿ، كما فوؽ  :كىي ،كإف ذكر خصما غائبا غيبة بعيدة
 :فطريقاف ،مسافة العدكم ُب آخر

 .(ٔ)أحد٫تا: القطع أبنو يطلق
 .(ٕ)كأظهر٫تا أف فيو كجهُت

 .(ٖ)أحد٫تا: ىذا
 .(ٗ)قطلً أي  ،كالثاين: أنو يكتب إىل خصمو بتعجيل اٟتضور، فإف مل يفعل

 .(َُ)"٭تسن أف يؤخذ منو كفيل"ق قاؿ الرافعي: طلى كمىت قلنا: يي  

                                 
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٗٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ُ)
 (.ُٔٗانظر: )ص: (ِ)
 .(ُٔٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّْٓ/ ُِالوجيز )العزيز شرح انظر:  (ّ)
 .(ُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)
 انظر: ا١ترجع السابق. (ٓ)
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 (ُّّ/ ُُركضة الطالبُت ). (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٕ)
 .(ُِٕ/ ٖالتهذيب )، (ُٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٖ)
 .(َِٓ/ ٖهناية احملتاج )، (ُِّ/ َُٖتفة احملتاج )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٗ)

 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (َُ)



ُٗٓ 

 

  .(ُ)"يستحب"كقاؿ البغوم: 
 .ال يرد إىل اٟتبس، لكن يوكل بو :كعلى الوجو اآلخر

 ،كحبسو حكم ،دعواه ٥تالفة لظاىر أحواؿ القضاة"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
 ،كيطلب منو البينة، فإف شهدت أبنو حبس ْتق ،الفساد بيقُتفبل ينتقض إال 

 (ِ)[إف]عليو ثبلاث كأطلق  اندل ،ٞترحو حابسو، كإف شهدت ْتبسو ظلما عزر؛
 .(ّ)"مل ٭تضر خصم

كشف يقاؿ ا١تاكردم: أعاده إىل اٟتبس ك  ،كإف مل تقم بينة أبحد األمرين
استظهر ُب  ،فيطالبو بكفيل، فإف مل ٬تده ،من ظهور حق عليو ييأسحالو إىل أف 

  .(ٓ)"أطلقو ،(ْ)]فإف مل ٬تده[حبسو إىل كجوده 
حلفو أف ال خصم  ،اندل عليو ثبلاث، فإف مل ٭تضر لو خصم"كقاؿ الركايين: 

 .(ٔ)"كأطلقو ،لو

فعلى قوؿ األكثرين فيما إذا قاؿ:  ، حبستمبال أدرم  أف يقوؿ:كرابعها: 
فليحضر إىل  ،فبلف حق فبلف بنحبست ظلما ينادم عليو: أال من كاف لو عند 

  .(ٕ)فإنو عاـز على إطبلقو ؛٣تلس اٟتكم
  .(ٖ)"كال يطاؼ بو"قاؿ اإلماـ: 

ينادم عليو إىل أف يشتهر "النداء، فقاؿ اإلماـ:  (ُ)ا[ىذ]كعبارهتم ٥تتلفة ُب 

                                 
 .(ُِٕ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)
 .(ّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ُب النسخة )كإف( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ِ)
 .(ُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ما بُت ا١تعقوفتُت طمس ُب النسخة، كا١تثبت موافق ١تا ُب  (ْ)
ّٕ). 
 .(ّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
 .(ُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
 .(ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: انظر:  (ٕ)
 .(ُٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٖ)



ُٗٔ 

 

 .فيختلف ذلك بكرب البلد كصغره ،(ِ)"يشتهر أمره كيشيع
  .(ّ)أك ساعتُت ،كقيل: ينادم عليو ساعة

  .(ْ)"ينادم عليو ثبلثة أايـ"كقاؿ الركايين: 
  .(ٓ)كاألكؿ أحسن

  .(ٔ)كأطلق ،حلف أنو حبس بغَت حق ،فإف مل يظهر خصم
كال يلـز كفيل ُب أصح الوجهُت، كُب مدة النداء ال ٮتلى كال ٭تبس، بل 

  .(ٕ)يراقب
 .(ٖ)أعيد إىل اٟتبس ،فإف قلنا: يلزمو كفيل فلم أيت بو

فحبسٍت القاضي حىت يسأؿ  بشيء يشهدت البينة عل ها: أف يقوؿ:كخامس
  .خبلؼ سيأٌب (ٗ)لبلستزكاءفلؤلصحاب ُب جواز اٟتبس  ،عنها

كْتث اٟتاكم عن حاؿ الشهود،  ،إىل اٟتبس رد ،إليوفإف قلنا: ٬توز حبسو 
 .(َُ)نودم عليو كأطلق ،٬توز كإف قلنا: ال

حكم بوجوب اٟتبس كىذا إذا مل يكن ا١تنصرؼ "قاؿ ا١تاكردم كالبندنيجي: 
  .(ُُ)"مل يطلق ،عليو، فإف حكم بو

                                 

 
 ُب النسخة )ىذه(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ حسب قواعد اللغة. (ُ)
 .(ُٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)
 .(ُْٓ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ّ)
 .(ُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)
  ىذا ترجيح من ا١تصنف لؤلكؿ. (ٓ)
 .(ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
 .(ُٓٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٕ)
 .(ُٓٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٖ)
 (َّّ/ ٔمغٍت احملتاج ). انظر:  البحث عن حاؿ الشهوداالستزكاء ىو:  (ٗ)

 .(ُّّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (َُ)
 .(ُّٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُُ)



ُٕٗ 

 

  :كاعًتض عليو ابن أيب الدـ من كجهُت
أحد٫تا: أنو حكم إبطبلقو تفريعا على القوؿ أبنو ال ٬توز حبسو، كحقو أف 

جاز لو ذلك  ،أبف مل يره، أما لو رأل األكؿ حبسو /(ُ)جوازه لؤلكؿ ـيقيده بعد
قطعا، كإف مل يره فهل دًن أ ،لثاين إف رآه أيضاقطعا، ٍب إذا رأل حبسو فالقاضي ا

 .بطلب خصمو أك يتوقف؟ فيو خبلؼ أيٌب نظَته يدٯتو
لـز الثاين حبسو كإال  ،بسوْتكالثاين: أنو قاؿ: إف قاؿ األكؿ: حكمت 

أطلقو، كىو يقتضي أف فعل اٟتاكم أك أكامره ليست أحكاما، كإ٪تا اٟتكم لفظو: 
 .(ّ)فالصواب أف حبسو حكم ،(ِ)من بعدكقد صرح ٓتبلفو حكمت ك٨توه، 

كيصدقو  ،أك خنزير أتلفتو على ذمي ،كسادسها: أف يقوؿ: حبست ٓتمرة
  .(ْ)أطلقو ،فإف كاف ا١تعزكؿ شافعيا ال يرل ذلك ،خصمو على ذلك
  .(ٓ)كللقاضي اٟتكم بو ،فللخصم إنشاء الدعول ،كإف رآه الثاين

 ،، كُب إمضائو(ٔ)فالثاين ال ينقض األكؿ ،كإف رآه األكؿ دكف الثاين
 :(ٕ)كجهاف

                                 
 /ب(.ُٖٗهناية اللوحة ) (ُ)
حبسٍت تعداي بغَت حق كلغَت خصم  إذا قاؿ: اٟتاؿ الثالثةفإنو قاؿ بعد ذلك ُب بياف  (ِ)

فقد ادعى ما ٮتالف الظاىر من أحواؿ القضاة كحبسو حكم فبل ينقض إال بيقُت الفساد 
 .(ّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  كعمل على بينة إف كانت.

 (.ُّْ-َّْانظر: أدب القضاء البن أيب الدـ )ص: (ّ)
 .(ِٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 .(ِٖ/ ُُْتر ا١تذىب )،  (ّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
/ ُٖالنبيو )كفاية ،  (ِٖ/ ُُْتر ا١تذىب )،  (ّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

ُُٓ). 
 أحد٫تا: ٬تب عليو أف ٯتضيو. (ٕ)

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ). انظر: كالقوؿ الثاين: ال ٯتضيو لبطبلنو
ُِٓ). 



ُٖٗ 

 

  .(ُ)أصحهما: ٯتضيو، فعلى ىذا يعيده إىل اٟتبس
 .(ِ)كعلى اآلخر يتوقف، كيسعى ُب صلحهما على شيء

  .(ّ)"يعيده من غَت أف يلزمو الوفاء"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين:  
 .(ْ)كأطلق القاضي الطربم القوؿ أبنو يرد إىل اٟتبس

فبل يقبل منو كيستكشف أمره   ،(ٓ)[اٟتكم] بغَتكسابعها: أف يقوؿ: حبسٍت 
 .(ٔ)حلفو ،أمره كما لو قاؿ: حبسٍت ظلما، كإذا أراد أف ٭تلفو

كذكر بعضهم أنو إف كاف فبلف حاضرا أحضره حىت يقيم "قاؿ الركايين: 
 .(ٕ)"ففي إطبلقو كجهاف ،أطلقو، كإف كاف غائبا ،كإال ،البينة أف لو عليو حقا

 

كينبغي للحاكم بعد فراغو من احملبسُت أف يبادر إىل النظر ُب أمور احملجور 
 ،(ٖ)كا١توصى ٢تم، فينظر أكال ُب األكصياء ،كالسفهاء ،كاجملانُت ،عليهم من األيتاـ

  .(ٗ)كيبدأ ٔتن شاء من غَت قرعة
 :كنظره فيهم ُب أمرين

 .أحد٫تا: ُب كصيتهم كأىليتهم

                                 
 .(ُّّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 .(ُّّ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ِٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)
 .(ِٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ُِٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٕٖالتعليقة الكربل أليب الطيب الطربم )ص:  انظر: (ْ)
 .(ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )ُب النسخة )اٟتاكم( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٓ)
 .(ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
 .(ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب ) (ٕ)

. كىو للمذكر كا١تؤنث، يقاؿ: أكصى الرجل ككصَّاه عهد إليو، ( ٖ) األكصياء ٚتع كصيٌو
 كمنو: تواصى القـو أم أكصى بعضهم بعضان، كىو من يقـو على شؤكف الصغَت. 

(، َِٗ/َْكالوصاية اصطبلحان: ىي األمر ابلتصرؼ بعد ا١توت. انظر: اتج العركس )
  (.ُِْ-َِْ(، ٖترير ألفاظ التنبيو )ص ّْٗ/ُٓلساف العرب )

 .(ُٕٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٗ)



ُٗٗ 

 

 .كالثاين: ُب تصرفهم
 .ر األكؿ يقع ُب شيئُتكالنظ

 .أحد٫تا: ثبوت الوصاية
  .كاثنيهما: ثبوت األىلية كالعدالة كالكفاية

 ،فإف أقاـ الوصي بينة على ثبوهتما عند القاضي ا١تنصرؼ كأنو أطلق تصرفو
 .(ُ)وفينزع ا١تاؿ منو كيسلمو إىل أمين ،قرره إال أف يطرأ ما يناُب ذلك

 .(ِ)فبل بد من إقامة بينة ابلوصاية ،كإف مل تقم بو بينة 
أقره كمل ٬تز االستبداؿ بو،  ،األىلية، فإف عرؼ اٟتاكم عدالتو ككفايتو كأما 

أقره كضم إليو من يتقول  ،كإف ظهرت لو أمانتو دكف كفايتو لضعفو أك لكثرة ا١تاؿ
 .(ّ)بو

 
 :فوجهاف ،كإف ظهرت لو كفايتو كشك ُب أمانتو

 .(ٔ)ظاىر العدالة (ٓ)] ا١تاؿ ُب يده ألنو[ (ْ)قرر[ي]أحد٫تا لئلصطخرم: 
 .(ٕ)حقق العدالةتت: أنو ينتزع منو حىت أليب إسحػػػػاؽكاثنيهما 

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُّٗ/ ّا١تهذب )انظر:  (ُ)

 .(ُٖٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْْٓ
 .(ُٖٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُّٗ/ ّا١تهذب )انظر:  (ِ)
 .(ُٖٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )يعُت( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)

ْْٓ). 
العزيز شرح الوجيز ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٓ)

 .(ْْٓ/ ُِالوجيز )
ركضة الطالبُت ، (ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّٖ /ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)

(ُُ /ُّْ). 
،  (ُّْ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٕ/ ُّالبياف )، (ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)

 .(ُٖٓ/ ُٖكفاية النبيو )



ََِ 

 

 .(ُ)انتزعو منو ،كإف ظهر لو فسقو
إف كاف فاسقا ُب الداينة ثقة ُب األمانة نظر ُب الوصية، "كقاؿ ا١تاكردم: 

انتزعها  ،ُتنيك٨توىم أك تفريق الثلث ُب غَت معفإف كانت ابلوالية على األطفاؿ 
جاز  ،منو كرده إىل أمينو، كإف كانت ُب تفريقو على معينُت أك قضاء دين ١تسمُت

 .(ِ)"أف يفرقو عليها

ما أكصى بو؛ فإف  ١تاؿ، فإف قاؿ: فرقت األمر الثاين: النظر ُب مصرفو ُب ا
 .(ّ)مل يتعرض لو كإف مل يكن عدال دينو،ُت أىل نيكانت الوصية ١تع

قاؿ القاضياف:  ،كإف قاؿ: فرقت ا١تاؿ ُب نفقة األطفاؿ كعمارة ملكهم
 .(ْ)"يقبل قولو، كإف اهتمو حلفو"كا١تاكردم:  اٟتسُت

أمضى  ،فل؛ فإف كاف عدالُت كالفقراء كا١تساكُت أك طنيكإف كانت لغَت مع
 .(ٓ)"يضمنو، كىو الصحيح"قاؿ الرافعي:  ،مل يضمنو، كإف كاف فاسقاك تصرفو 

 .(ٔ)أنو ال يضمنو :كجو "ا١تػػػػهذب"كُب 
نفذ تصرفو  ،إف كاف فسقو خفيا يفتقر إىل اجتهاد"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

كمل يضمن إال ابلتعدم ما مل ٭تكم حاكم بفسقو، كإف كاف ظاىرا ال يفتقر إىل 
  .(ٕ)"ضمنو ،اجتهاد

                                 
 .(ُٖٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٕ/ ُّالبياف )، (ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 .(َْ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت انظر:  (ِ)
ركضة ، (ّٕ/ ُّالبياف )، (ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ِّٗ/ ّا١تهذب )انظر:  (ّ)

 .(ُّْ/ ُُالطالبُت )
 .(ُْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 (.ّْٖكنقل قوؿ القاضي حسُت ابن الرفعة ُب ا١تطلب العايل )
 .(ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)
 .(ِّٗ/ ّب )ا١تهذانظر:  (ٔ)
 .(َْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)



َُِ 

 

 .(ُ)كليس لو أف يرجع على ا١تساكُت ٔتا فرقو كإف صدقوه على الوصية
  .(ِ)فسخ بيعو ،كلو كاف ابع شيئا من الًتكة

١توصى بو خوفا عليو من لو أف غَت الوصي فرؽ ا"ك كالرافعي:  /(ّ)قاؿ الركايين
ضمن ُب أصح  ،كإال ،كقع ا١توقع ،نُتعيمن الضياع نظر؛ فإف كانت الوصية ١ت

 .(ْ)"الوجهُت
على األيتاـ،  كا١تنصوبُت (ٓ)ٍب بعد النظر ُب األكصياء ينظر ُب أمناء اٟتكم

 ،ةيكيقدـ من شاء منهم، فإذا نظر فيهم فإف كانوا على حا٢تم ُب العدالة كالكفا
 .(ٔ)أقرىم

  .(ٕ)قاؿ ابن الصباغ: كال ٭تتاجوف إىل تولية
 .كعلى طريقة الغزايل ُب احتياجهم إليها خبلؼ

لو أف يعز٢تم كينصب غَتىم ٓتبلؼ "قاؿ القاضياف: اٟتسُت كالركايين: 
إليو من  ضم ،ضعفباألكصياء، كإف تغَت حاؿ أحد منهم بفسق نصب غَته، أك 

  .(ٖ)بو قواي"عينو كما تقدـ، أك استبدؿ ي
 .(ٗ)كال بد من إقامة البينة على أف القاضي ا١تنصرؼ كاله

ضمنو كل ما فرقو من نفقة كغَتىا،   ،قاؿ القاضي: كلو مل تقم بو بينة

                                 
 .(َْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 /أ(.َُٗهناية اللوحة ) (ّ)
 .(ْٓٓ-ْْٓ/ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)
نصبو اٟتاكم لينظر أمر األطفاؿ كاجملانُت كالسفهاء كيعرفو من األمناء ٚتع أمُت، كىو  (ٓ)

 .(ّٕ/ ُّالبياف )، انظر: (ْٖ/ ُُْتر ا١تذىب ) . انظر:بيت ا١تاؿ
 .(ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
 .(ُُٔ/ ُٖكفاية النبيو ) (،ُِِالشامل )ص: انظر:  (ٕ)
 .(ٖٓ-ْٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْ /ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)
 .(ُُٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٗ)



َِِ 

 

 .(ُ)كا١تتصرؼ بغَت تولية
ك٬تب على القاضي بعد تصفح أحواؿ األكصياء "قاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

كمن  ،ما ُب يده من األمواؿك  ،ككصي ،ُب ديوانو حاؿ كل أمُت تبثكاألمناء أف ي
 ،قابلو بو ،يلي عليو من األيتاـ كغَتىم، فإف كجد ذكره ُب ديواف القاضي األكؿ

 .(ِ)"كعمل أبحوطهما، ىذا ا١تذىب ا١تشهور
ا١تاكردم فحكى ُب الوصية أف القاضي ليس لو أف يستكشف عن  (ّ)(...)

كحكي ُب استكشافو  القٌيم كاألب كاٞتد ما مل تقم حجة على الفسق أك ا٠تيانة،
  .(ْ)عن حاؿ الويل كجهُت، اختيار أيب إسحاؽ أنو ال ٬توز كاألب كأمُت اٟتاكم

على االستكشاؼ ُب  مَّ ػكىو خبلؼ ما ذكره ىنا، ك٬توز أف ٭تمل ما ذكره ثى 
 أك٢تا.دكاـ كالية القاضي دكف 

ة، ألف مصَتىا إىل اصكا٠ت ،ٍب ينظر ُب األكقاؼ العامة كا١تتولُت ٢تا
 .(ٓ)العمـو

صرؼ ُب مصارفها؟ كىل يستحق الوالية على تفينظر ىل "قاؿ ا١تاكردم: 
 .(ٔ)"ليعلم سبيلها فيحمل على شرط كاقفها ؛عُت منهم لصغر أك جنوفتمن 

 .(ٕ)فعلى ما تقدـ ُب األكصياء ،كإف تغَت حاؿ ا١تتويل عليها
ا ٬توز ٘تلكو ٍب ينظر ُب أمر الضواؿ كاللقط، فإف منها ما ال ٬توز ٘تلكو، كم

حفظو  ،ما مل ٮتف تلفو كال يلـز على حفظو مؤنةف ،قد ال ٮتتار ا١تلتقط ٘تلكو

                                 
 .(ُُٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ُ)
 .(ٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 ما بُت القوسُت كلمة ال تقرأ. (ّ)
 .(ّّٓ/ ٖاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 .(ُّٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٓ)
 .(ِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
 (.َُِانظر: )ص: (ٕ)



َِّ 

 

 .(ُ)ابعو كحفظ ٙتنو على صاحبو ،لصاحبو، كما ليس كذلك كا١تواشي
 ٣تيء حىتحفظها ُب بيت ا١تاؿ  ،كإف كانت دراىم أك داننَت ك٨توىا

أك  ،أعطاه قيمتها ،هاصاحبها معزكلة أك خلطها ُب بيت ا١تاؿ، فإذا جاء صاحب
 .(ِ)مثلها من بيت ا١تاؿ
 :ٚتلة ما يبدأ اٟتاكم ابلنظر فيو من األماانت ٜتس"قاؿ ا١تاكردم: 

 .إحداىا: أف يتسلم ديواف اٟتكم ٦تن كاف قبلو
 .الثانية: أف يتصفح أحواؿ احملبوسُت

 .الثالثة: النظر ُب أحواؿ األكصياء
 .الرابعة: النظر ُب أحواؿ األمناء

 انتهى. (ّ)"ا٠تامسة: النظر ُب األكقاؼ

  .(ْ)كبقيت سادسة: النظر ُب الضواؿ كاللقط
فإف عرضت لو حادثة كىو ُب ىذه ا١تهمات استخلف من ينظر ُب تلك 

 .(ٓ)اٟتادثة أك ُب ما ىو فيو

على القاضي عند توقع اٟتاجة ُب ا١تصر الكبَت نصب  األدب الثالث:
كأف يرتبهم بعد النظر ُب األمور ا١تتقدمة، ككذا  ،كا١تًتٚتُت ،كا١تزكُت ،الكٌتاب

أبف كاف ال يسمع إال عايل األصوات، كضم  ره قػٍ اٟتاكم كى ع إف كاف ُب أذف مً سٍ ػي مػال
 للكتب اٟتكميةفإنو ٭تتاج إىل الكاتب  (ٔ)ماسً القى  "ا٠تبلصػػػػة"ا١تصنف إليهم ُب 

                                 
،  (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّٕ/ ُّالبياف )، (ُُْ/ َِاجملموع )انظر:  (ُ)

 .(ُِٔ/ ُٖكفاية النبيو )
 .(ُِٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٕ/ ُّالبياف )انظر:  (ِ)
 .(ّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
مل يذكر ا١تاكردم ىذا القسم ُب اإلٚتاؿ، كذكره ُب التفصيل كأشار إليو ا١تصنف رٛتو  (ْ)
 هللا.
 .(ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 (.ٕٔٔانظر: ا٠تبلصة )ص: (ٔ)



َِْ 

 

 .(ُ)كاحملاضر
  .(ِ)أك مستحب؟ فيو كجهاف ،الكاتب جائز كىل نصب

ف كاف يكتب فإ ،رزؽ من بيت ا١تاؿإذا تربع، أك ي ينصبوكإ٪تا "قاؿ القاضي: 
 .(ّ)"مل ٬تز نصبو ،أبجرة

 .(ْ)كقاؿ البغوم: ال ينبغي
 .(ٓ)كقاؿ الفوراين كالركايين: ال يستحب

رغ للكشف ك٭تتاج إىل ا١تزكي، ألنو قد ال يعرؼ أحواؿ أىل البلد، فبل يتف
يل إك  ،م، فإنو قد ال يعرؼ لساف ا٠تصم أك الشاىدًتجيل ا١تإك  ،عن حا٢تم

، فإف مل / (ٔ)ليبلغو أقواؿ  ؛السمع ثقيلع إذا كاف مً سٍ مي ػال دع إىل نصب تا٠تصـو
 .(ٕ)مل ينصبهم ،ىؤالء حاجة

 ،كيشًتط ُب الكاتب العدالة على الصحيح، فبل ٬توز نصب الفاسق
  .(ٖ)كا١تراىق ،كالعبد ،كالكافر

  .(َُ)كجو (ٗ)كفيهما
                                 

 .(ُّٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْ/ ُّالبياف )، (ِٗٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ُ)
ْتر ا١تذىب ابٞتواز كابستحبابو عند اٟتاجة. انظر: مل أجد من قاؿ بوجوبو، كلهم قاؿ  (ِ)

 .(َٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُْ/ ُّالبياف )، (َُٗ/ ٖالتهذيب )، (ُٖٖ/ ُُ)
 .(ُٗ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ّ)
 .(َِٕ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ْ)
 .(ُٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 /ب(.َُٗهناية اللوحة ) (ٔ)
 .(ْٔٓ/ ُِالوجيز )العزيز شرح انظر:  (ٕ)
العزيز شرح الوجيز ، (ُٖٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُٗٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)

(ُِ /ْٓٔ). 
أم ُب الكافر كالفاسق قاؿ صاحب ا١تهذب ٬توز أف يكوف الكاتب كافرا أك فاسقا، (ٗ) 

 .(ُّٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٔٓ/ ُِلعزيز شرح الوجيز )نظر: ااكىو قوؿ ضعيف. 
 .(ْٔٓ/ ُِلعزيز شرح الوجيز )نظر: اا(َُ) 



َِٓ 

 

  .(ُ)كبنا٫تا بعضهم على جواز كوف القاضي أميا
 .(ِ)من احملاضر كالسجبلت كالكتب اٟتكمية وأف يكوف عارفا ٔتا يكتبك 

ضابطا للحركؼ،  ،جيد ا٠تط ،نزىا ،فقيها ،كيستحب أف يكوف كافر العقل
 .(ّ) حاسباكأف يكوف أديبا فصيحا 

 .(ْ)والقاضي أيب الطيب اشًتاط كفور عقلكمقتضى النص ككبلـ 
 .(ٓ)على كاتب كاحد إذا حصلت الكفاية بو يقتصركيستحب أف 

كللكاتب أف يتخذ كاتبا كما ٬توز للقاسم أف يتخذ "قاؿ الركايين: 
 .(ٔ)"قاٝتا

 .(ٕ)كيشاىد ما يكتبو ،ليملي عليو ؛ك٬تلسو القاضي بُت يديو
 .(ٖ)جاز ،كقيل: ٬تلس عن يساره، كإف جلس بعيدا

 ،(ٗ)كاإلنكار ،كاإلقرار ،كأما الًتٚتاف كىو الذم يًتجم عن الدعول
، كرأم (ِ)كالعدد ،(ُ)كالعدالة ، (َُ)كاٟترية ،فيشًتط فيو التكليف ،كالشهادة

                                 
 .(َُٖ/ َُالنجم الوىاج )، (ِٗ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:  (ُ) 
النجم الوىاج ، (ْٔٓ/ ُِلعزيز شرح الوجيز )، ا(ُٗٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )نظر: ا (ِ)

(َُ /َُٖ). 
/ ُِلعزيز شرح الوجيز )، ا(ِْ/ ُّالبياف )، (ُٖٖ/ ُُْتر ا١تذىب )نظر: ا (ّ)

 .(ُُٖ/ َُ)  النجم الوىاج، (ِٗ/ ُٖ) كفاية النبيو،  (ْٔٓ
 .(ُُٖ/ َُ)  النجم الوىاج (، ٖٔٗالتعليقة الكربل )ص: انظر: (ْ) 
 .(َُٖ/ َُالنجم الوىاج )انظر:  (ٓ)
 .(َُٗ/ ُُْتر ا١تذىب )(ٔ) 
 .(ْٔٓ/ ُِلعزيز شرح الوجيز )نظر: اا (ٕ)
 .(ُُٖ/ َُالوىاج )النجم ، (ُٖٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٖ)

االنكار: ىو أف ينفي ا١تدعى عليو استحقاؽ ١تا يدعيو ا١تدعي. انظر: معُت اٟتكاـ  (ٗ)
 (.ُِٗ/ُ( ، تبصرة اٟتكاـ )ٓٔ)ص:

. من الرجاؿ خبلؼ العبد مأخوذ من ذلك ألنو خلص من الرؽاٟترية: من اٟتر كىو ( َُ)
 .     (ُِٖ/ ُا١تصباح ا١تنَت )انظر: 



َِٔ 

 

 .(ّ)اإلماـ أف أيٌب فيو األكجو الثبلثة اآلتية ُب ا١تسمع
هبما، بل ال  كال يكفي فيها رجل كامرأاتف إف كاف اٟتق ا١تًتجم عنو ال يثبت

 .(ْ)بد من رجلُت
 .فوجهاف ،ف كاف ماال أك متعلقا بوأبكإف كاف يثبت هبما 

 .(ٓ)أشهر٫تا: نعم
كتثبت الًتٚتة بشاىد كٯتُت أيضا، فيحلف ": (ٔ)"صاحب "االستقػػػصاءقاؿ 

 .(ٕ)"ا٠تصم مع ا١تًتجم الواحد
 ؟ (ٖ)أـ ال بد من أربعة اف،اثنكىل يكفي ُب ترٚتة الزان 

                                 

 
صفة توجب مراعاهتا االحًتاز عما ٮتٌل اب١تركءة عادة ظاىرا فا١ترة الواحدة العدالة: كىي ( ُ)

/ ِا١تصباح ا١تنَت ). انظر: من صغائر ا٢تفوات كٖتريف الكبلـ ال ٗتل اب١تركءة ظاىران 
ّٕٗ). 

/ َُالنجم الوىاج ) (ْٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َُٓ/ ُّالبياف )انظر:  (ِ)
ُِٖ). 
 ، .(ْٕٕ/ ُٖهناية ا١تطلب )ظر: ان (ّ)
 ، .(َُٓ/ ُّالبياف )انظر:  (ْ)
 . (ِِٓ/ ٖهناية احملتاج )، (ُّْ/ َُٖتفة احملتاج )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

 .(ََّ/ ُٖكفاية النبيو )كالثاين: أنو ال يقبل إال رجبلف. انظر:  
تفقو على  ،القاضي ضياء الدين أبو عمرك عثماف بن عيسى بن درابس ا١تصرمىو  (ٔ)

كشرح اللمع  ،االستقصاء ُب شرح ا١تهذبف، من مصنفاتو: ابن أيب عصرك ك ا٠تضر بن عقيل 
/ ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: َِٔ، توُب سنة: )ُب أصوؿ الفقو

 .(َٔ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ّّٕ
 مل أقف على كتابو، كمل أجد من نقل عنو. (ٕ)
أنو يثبت بشاىدين ٓتبلؼ فعل الزان فعلى ىذا ٭تكم ا١تاكردم قولُت: أحد٫تا: ذكر (ٖ) 

 فيو بًتٚتة شاىدين.
 انظر: الثاين: أنو ال يثبت إال بشهادة أربعة كالزان فعلى ىذا ال ٭تكم فيو إال بًتٚتة أربعة.ك 



َِٕ 

 

 .(ُ)فيو طريقاف كما ُب الشهادة على اإلقرار بو
 .(ّ)، ك٬ترايف ُب ترٚتة اللعاف من اٞتانبُت(ِ)كالثاين: يكفي اثناف قطعا

 .(ْ)كقاؿ القاضي: ٬ترايف ُب لعاف الزكج، كيكفي ُب لعاهنا اثناف قطعا
فيكفي ٢تما ترٚتاف أـ ال بد لكل منهما  أعجميُتكلو كاف الشاىداف معا 

 من مًتٚتُت؟ 
أـ ال بد لكل  ،فيو قوالف كالقولُت ُب أنو يكفي شاىداف على األصلُت

 .(ٔ) (ٓ)العبادم كابألكؿ أجابأصل من فرعُت 
 .(ٕ)ك٬توز أف يكوف ا١تًتجم أعمى على الصحيح

  .(ٖ)"شهادهتماكال تقبل ترٚتة الوالد كالولد كما ال تقبل "قاؿ ا١تاكردم: 
كيتعُت ٛتل ىذا على ما إذا كانت الًتٚتة عن القاضي ابٟتكم أليب ا١تًتجم 

                                 

 
 .(ُٕٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )

 .(َِّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َُٓ/ ُّالبياف )انظر:  (ُ)
 .(ِِٓ/ ٖهناية احملتاج )، (ُّْ/ َُٖتفة احملتاج )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)
 .(َِّ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ّ)
 .(َِّ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ْ)
: كلد سنة بو عاصم العبادمأدمحم بن أٛتد بن دمحم بن عبد هللا بن عباد ا٢تركم ىو: (ٓ) 

 ،كزايدات الزايدات ،الزايداتمن مصنفاتو: أيب إسحاؽ اإلسفرايٍت ق(، تتلمذ على ّٕٓ)
طبقات  ق(. انظر:ْٖٓ، توُب سنة: )طبقات الفقهاءك  ،كأدب القضاء ،كا٢تادم ،كا١تبسوط

 .(ّّْ)ص:  طبقات الشافعيُت، (َُٓ -َُْ/ ْالشافعية الكربل للسبكي )
ركضة الطالبُت ، (ْٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُّٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)

(ُُ /ُّٔ). 
/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: كىو ا١تذىب. انظر:  (ٕ)

ُّٔ). 
 .(ُٕٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)



َِٖ 

 

 .(ُ)حقا ٢تما ٔتا اقتضيأك ابنو أك عن ا٠تصم 
 .ىذا كلو ُب الًتٚتة للقاضي

طريقو األخبار، "كأما ترٚتة كبلـ القاضي للخصـو فقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 
 .(ِ)"أك عبدافيكفي فيها مًتجم كاحد، حرا كاف 

ع كىو الذم يسمع القاضي أك ا٠تصم الذم ال يسمع إال مً سٍ مي ػكأما ال
 :األصوات العالية، ففي اشًتاط العدد فيو طريقاف

 :أحد٫تا فيو ثبلثة أكجو
  (ّ)أصحها: يشًتط

 .(ْ)فبل ،كإال ،اشًتط ،إف كاف ا٠تصماف أصمُت اثلثها:
فبل بد من  ،كا٠تصماف صما: عن القاضي أنو إف كاف القاضي (ٓ)كالثاين

 .كفى كاحد  ،مسمعُت، كإف كاف أحد ا٠تصمُت أصم
كٗتصيص الوجهُت ٔتا إذا كاف ا٠تصماف فقط أصمُت كرده اإلماـ كقاؿ: 

 يغيب ال الوجو أف يقاؿ: ا١تسمع كا١تًتجم، فإف كاف ا٠تصماف عارفُت ابلعربية
 .يعُت كالقاضي أصمفهو كما لو كاان ٝت ،ا مدركها لكنهما ال ٭تسناف النظممعنه

كاٟتكم ُب الصورتُت أف القاضي إذا احتاج إىل التلقي من ا١تتوسط ابلًتٚتة 
كفى مًتجم   ما جرل،فالوجو أهنما إذا أدركا  ،أك اإلٝتاع كا٠تصماف مدركاف

فحسن، كال كجو  إبشارهتما،كاحد، كيعتمد القاضي تقرير٫تا، كلو استظهر 
 .(ٔ)إلطبلؽ كجهُت ىنا

                                 
 .(ُّْ/ َُٖتفة احملتاج )، (ََّ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ُ)
 .(ُّٕ/ ُُ)ْتر ا١تذىب ، (ُٖٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ُّٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)

ُّٔ). 
 انظر: ا١ترجعُت السابقُت. (ْ)
 أم: الطريق الثاين. (ٓ)
كأطلق األصحاب ذكر الوجهُت ُب ىذا ا١تقاـ التفااتن إىل قاعدة التعبد قاؿ اإلماـ: " (ٔ)



َِٗ 

 

كليس  ،أك كاف ا٠تصماف أعجميُت ،اضي كا٠تصماف صماكلو كاف الق
 .فالوجو القطع ابشًتاط العدد ؛ابٟتضرة غَتىم إال من يًتجم أك يسمع

 ،أك كاف ا٠تصماف أعجميُت ال خربة ٢تما بلساف القاضي ،كلو كانوا صما
فإذا  ،ككاف ابٟتضرة عدكؿ يسمعوف أك يعرفوف لساف القاضي كلغة ا٠تصمُت

 /.(ُ)انقدح فيو كجهاف ؛ترجم ا١تًتجم أك أٝتع ا١تسمع كاٟتالة ىذه
كاألظهر: االكتفاء بواحد منهما، كعندم أف ىذا ا٠تبلؼ فيما مل يكن 

 .الشهود مأمورين من القاضي ابإلصغاء كمراقبة اٟتاؿ
كفى مسمع كاحد،   ،كلو كاف القاضي ٝتيعا كا٠تصماف أصمُت أك أحد٫تا

 انتهى.  (ِ)"ليو، ككذا ُب ا١تًتجمكالقاضي رقيب ع
 .(ّ)كما ذكره قد قالو القفاؿ كالقاضي أيضا

 التفريع:

  .(ْ)مل يعترب لفظ الشهادة ،إف مل يشًتط العدد
 .كُب اشًتاط اٟترية كجهاف كما ُب ىبلؿ رمضاف

 
 

 .(ٔ)، كصحح الغزايل خبلفو(ٓ)أصحهما: أنو يشًتط
 :كجهاف كإف شرطنا العدد ففي اشًتاط لفظ الشهادة

                                 

 
 .(ْٕٕ/ ُٖية ا١تطلب )هناانظر:  ."ابلعدد، كىذا ال كجو لو

 /أ(.ُُٗهناية اللوحة ) (ُ)
 .(ْٖٕ-ْٕٕ/ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)
 .(َّْ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُّٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)
 .(َّّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ََّ/ ٕالوسيط )، (ْٖٕ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .(ُّٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٓ/ ُِ)العزيز شرح الوجيز كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)
 .(ََّ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٔ)



َُِ 

 

 .(ُ)أصحهما: أنو يشًتط، فيقوؿ: أشهد أنو قاؿ كذا ككذا
ككذا ُب  ،كال بد من رجلُت، كإف كانت الشهادة اب١تاؿ"قاؿ الغزايل كالبغوم: 

 .(ِ)"الوكالة فيو
كيشبو أف يكوف االكتفاء برجل كامرأتُت ُب ا١تاؿ على ما تقدـ "قاؿ الرافعي: 

 .(ّ)"ُب ا١تًتجم
 .(ْ)الوكالة ُب ا١تاؿ برجل كامرأتُت كا١تاؿكعند القاضي تثبت 

 :كجهاف ،من بيت ا١تاؿ ،كا١تسمع ،ُب جواز أرزاؽ ا١تًتجم فرع:
  .(ٓ)أظهر٫تا: اٞتواز

  .(ٔ)كاثنيهما: ال
  .(ٕ)"كتكوف أجرتو على صاحب اٟتق"قاؿ الغزايل: 
 ،على كل كاحد من ا٠تصمُت قدر أجرة مثلو فيما يتعلق ْتقو"كقاؿ اإلماـ: 

  .(ٖ)"صومتوكٓت
 مل يستحق ُب مقابلتو شيئا. ،كإف توىل اٟتاكم ذلك

 وفيو مسائل: .األدب الرابع: أن يتخذ للقضاء رللسا

األكىل: يستحب أف يتخذ ٣تلسا مصاان من اٟتر كالربد، ْتيث يكوف مهب 

                                 
 .(ُّٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
 .(ُْٖ/ ٖالتهذيب )، (َُّ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)
 .(ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ّ)
 مل أقف على كتابو، كمل أجد من نقل عنو. (ْ)
 .(ُّٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

ُّٖ). 
 انظر: ا١ترجعُت السابقُت. (ٔ)
 .(َُّ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٕ)
 .(ْٖٗ/ُٖهناية ا١تطلب)انظر:  (ٖ)



ُُِ 

 

ُب الشتاء، كمن الركائح الكريهة كالدخاف ك٨تو٫تا ٦تا  (ُ)انالرايح ُب الصيف، كك
 .(ِ)يوجب لو كللخصـو الضجر كا١تبللة كالسآمة

كأف يكوف فسيحا ال يتأذل اٟتاضركف لضيقو، كاسع ا١تدخل ال يزدحم فيو 
الشيخ كا١ترأة، كابرزا ليس دكنو حجاب، يهتدم إليو الغريب كيصل إليو كل 

 .(ّ)أحد
  .(ْ)كبَت كإف كاف على اببو من أيذف كًػػػػنٌو كال ٬تلس ُب  
 (ٔ)كػػػػدىكَّةو كغَته أف يكوف موضع جلوسو مشرفا   (ٓ)ابن حػػػربويوكاستحسن 

 .(ٕ)ليسهل نظره إىل الناس كنظرىم إليو ك٥تاطبتو ؛كغَتىا
أك جلس  ،فجلس عليها ،كلو كاف على ابب داره دكة كسيعة"قاؿ الركايين: 

 .(ٖ)"كاف حسنا  ؛ككاف كاسعا يراه الناس ،ُب دىليز داره كالباب مفتوح

                                 
الكاؼ ، كقاؿ ابن فارس: الكن: كل شيء كقى شيئا فهو كنو ككنانوقاؿ الليث:  (ُ)

هتذيب انظر:  .، كيقاؿ للبيت يرد اٟتر كالربدكالنوف أصل كاحد يدؿ على سًت أك صوف
 .(ّٔ/ ّٔاتج العركس ) (ُِّ/ ٓمقاييس اللغة ). (ّّْ/ ٗاللغة )

/ ُُركضة الطالبُت )، (ُِٕ/ ٖالتهذيب )، (ِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
فتح الرٛتن بشرح زبد ابن ، (ِٕٗ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ُِٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُّٖ

 .(ٕٓٗرسبلف )ص: 
 .(ْٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(َْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 ،قاضى مصر، بن حربويوابن اٟتسُت بن حرب بن عيسى  يالقاضى أبو عبيد علىو  (ٓ)
طبقات الشافعية ق(. انظر: ُّٗم، توُب سنة: )كداكد الظاىر  ، ثورأىب تفقو على ،مصر

طبقات الشافعية ، (ُِْطبقات الشافعيُت )ص: ، (ْْٖ -ْْٔ/ ّالكربل للسبكي )
 .(ٔٗ/ ُالبن قاضى شهبة )

، (ُٖٗ/ ُا١تصباح ا١تنَت ). انظر: الدكة ا١تكاف ا١ترتفع ٬تلس عليو كىو ا١تسطبة (ٔ)
 .(ّّٗ)ص:  حملمد بن عبد الرؤكؼ ا١تناكم اريفالتوقيف على مهمات التع

 .(ُِٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُّٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٕ)
 .(ُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٖ)



ُِِ 

 

وضع الوسادة ليعرفو الداخلوف كيكوف أىيب كتكحسن أف يوطأ لو الفرش 
  .(ُ)القبلة كأف ٬تلس مستقبل، عند ا٠تصـو كأرفق بو، كأف يكوف ُب كسط البلد

  .(ِ)كقيل: ٬تلس مستدبرىا كا٠تطيب ليستقبلها ا٠تصـو
كأف يصلي ركعتُت عند جلوسو، فإف كاف جلوسو ُب ا١تسجد كانتا ٖتية، 

مل يصلها ُب أكقات  ،ٕتوز ُب األكقات ا١تنهي عن الصبلة فيها، كإف كاف ُب غَته
  .(ّ)النهي

اللهم كالصحة، كأف يدعو كيقوؿ:  ،كالتسديد ،كأف يدعو عقبهما ابلتوفيق
، أك أضل أك أيضل، أك أذؿ أك أيذؿ، أك أظلم أك إين أعوذ بك من أف أزؿ أك أيزؿ

هل علي   .(ٓ( )ْ)أيظلم، أك أجهل أك ٬تي
 ،، اللهم أعٍت ابلعلمأك أعتدم أك ييعتدل عليٌ " فيهايزيد  (ٔ)ككاف الشعيب

ل إال صإال ابٟتق، كال أف (ٕ)]انطق[كأكرمٍت ابلتقول حىت ال  ،ٍت ابٟتلمزيك 

                                 
 .(ُّٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٕٔ/ ُّالبياف )انظر:  (ُ)
 .(َُّ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ِ)
 . (ٕٔ/ ُّالبياف )، (ِٕ/ ُُا١تذىب ) ْتر، (ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
/ ْ)ركل ىذا الدعاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أـ سلمة هنع هللا يضر ُب حديث أخرجو أبو داكد ُب سننو  (ْ)

(، ِٕٔ، برقم )(َِّ/ ِّ)، كركاه الطرباين ُب معجمو (َْٗٓ، برقم )(ِّٓ/ ْ)
 .(ِِ/ ُُ) السلسلة الصحيحةُب  -رٛتو هللا-كصححو الشيخ األلباين 

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٕ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
ُُّ). 
الشعيب، الكوُب،  عامر بن شراحيل كقيل: ابن عبد هللا بن شراحيل أبو عمركىو  (ٔ)

ركم عن أسامة بن زيد، كأنس بن  -هنع هللا يضر -، كلد لست سنُت مضت ٠تبلفة عمرمداينا٢ت
ق(، كقيل بعد ذلك. َُّمالك، كالرباء بن عازب، كغَتىم من الصحابة، توُب سنة: )

، (ِٓٗ/ ْسَت أعبلـ النببلء )، (ِٖ/ ُْهتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ )انظر: 
 .(َْطبقات اٟتفاظ للسيوطي )ص: 

 .(ُُّ/ ُٖكفاية النبيو )ُب   ُب النسخة )أنظر(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما (ٕ)



ُِّ 

 

 .(ُ) "ابلعدؿ

 ،قليل الكبلـ ،غاض الطرؼ (ِ)،كالوقار ،كأف يكوف متصفا ابلسكينة
، كال يرفع صوتو إال (ّ)كاستكبار، ككره لو االتكاء عزمن غَت  ،كاإلشارة ،كاٟتركة

  .(ْ)إذا احتاج إىل زجر متعدٌ 
 ك٨توىاما ٬تتمع من احملاضر  وبُت يديو ٥تتوما ليجعل في (ٓ)القػػػمطركيكوف 

(ٔ).  
جاز لكل ذم حاجة الدخوؿ كاٞتلوس على  ،كإذا جلس للحكم كفتح اببو

ز ا١تكث بعد قضاء حاجتو كُب جوا، كسطو إىل أف تنقضي حاجتو ةر ضح
  .أك الوقوؼ على ما ٬ترم بُت ا٠تصـو نظر رجكالدخوؿ للتف

لشهادة العرؼ بو، كما ُب دخوؿ  ؛قاؿ الشيخ عز الدين: الظاىر اٞتواز
 .(ٕ)ا١تدارس كالفنادؽ

ذلك على  كيكره ،٣تلسا للقضاء يتخذ ا١تسجدالثانية: األكىل أف ال 
فبل يدع ا٠تصـو ٬تتمعوف فيو يتشاكوف، لكن يقعدكف  ،، فإف فعل(ٖ)الصحيح
  .(ٗ)ل عليو خصمُت خصمُتدخً من يي  كينصبخارجو، 

                                 
 .(ُُّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ٖٔ/ ُّالبياف )انظر:  (ِ)
 .(َْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 .(َُّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
: ما تصاف فيو الكتب، كٚتعو: -الطاءبكسر القاؼ كفتح ا١تيم كتسكُت  -القمطر (ٓ)

 .(ُِّ/ ُٖكفاية النبيو ). انظر:  قماطر
 .(ُِّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ٖٔ/ ُّالبياف )انظر:  (ٔ)
 مل أقف على قولو. (ٕ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب، لكن ا١تراد ابلكراىة ىي كراىة تنزيو. انظر:  (ٖ)

 .(ُّٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْٔ
 .(ِٖٓ/ ٔمغٍت احملتاج )، (َْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٗ)



ُِْ 

 

 /،(ُ)أك غَت ذلك ء،قراإأك  ،أك اعتكاؼ ،حضوره ا١تسجد لصبلة اتفقكلو 
، كاستثٌت بعضهم ما إذا لـز (ِ)لها فيوصمل يكره ف ؛أك قضااي ،كرفعت إليو قضية

 .(ّ)اب١تكاف تغليظ األٯتاف
 .(ْ)أك غَته ،لعذر من مطر ؛كال يكره اٞتلوس فيو للحكم عند اٟتاجة

 .(ٓ)كتكره إقامة اٟتد ُب ا١تسجد
يكره كما قالو  (ٕ)، كقاؿ ُب موضع آخر:(ٔ)كقاؿ ابن الصباغ: ىذا ال ٬توز

 .غَته
  .(ٖ)"حـر ،إف كاف فيو تلويث ا١تسجد كقطع اليد ُب السرقة"كقاؿ الركايين: 

 .كبلـ ابن الصباغ عليوكٯتكن تنزيل  
 .(ٗ)إذا كقعت اتفاقا بيتوكال يكره فصل قضية أك قضااي ُب 

كأف يسلم على الناس ُب  ،كيستحب أف يركب ُب توجهو إىل ٣تلس اٟتكم
كعلى القـو إذا دخل، كأف يقـو على رأسو مناد ينادم: ىل من خصم؟  ،الطريق

 .(َُ)كُب ىذا نظر، كيرتب الناس األكؿ فاألكؿ

 :(ُُ)ة: ىل ٬توز للحاكم أف يتخذ بوااب أك حاجبا؟ فيو كجهافالثالث
                                 

 /ب(.ُُٗهناية اللوحة ) (ُ)
، أدب القضاء البن أيب الدـ (ُِٕ/ ٖالتهذيب )، (ْٕٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)

 .(ِٖٓ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُِٗ/ ُٖكفاية النبيو )(،  ِّٕالدـ )ص:
 .(ُِٕ/ ٖتهذيب )ال، (َّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ِّٓ/ ٖهناية احملتاج )، (ُُّ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ْ)
 .(ُّٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
 .(ُُُ :)ص الشاملانظر:  (ٔ)
 ىنا كلمة )كما( زائدة، كيدؿ عليو السياؽ. (ٕ)
 .(ِٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٖ)
 .(ّٗ /ُّالبياف )انظر:  (ٗ)

 .(ِٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (َُ)
هناية  (ُّٗ/ ُُركضة الطالبُت )كا١تذىب أنو يكره إال عند الزٛتة، كا٠تلوة. انظر:  (ُُ)



ُِٓ 

 

 .(ُ)أحد٫تا: نعم
 .(ِ)كاثنيهما: ال

 .(ّ)"بل يستحب"قاؿ ا١تاكردم: 
 :كُب ٖتليلهما طريقاف

 .(ْ)جاز قطعا ،ف مل ٬تلسفإ ،أحد٫تا: أنو إ٪تا إذا جلس للحكم
 .(ٓ)كالثاين: عكسو
ذلك ُب خلوتو، كُب ٣تلس  كىو فاسد، كالوجو أف يقاؿ: لو"قاؿ اإلماـ: 

 .(ٔ)"فعل ،اٟتكم يتبع ا١تصلحة، فإف كانت ا١تصلحة ُب نصبهما أك تركهما
كا١تاكردم: يكره أف يتخذ حاجبا ُب كقت  ،كالبغوم ،كالفوراين ،كقاؿ القفاؿ

 .(ٖ)، كصححو النوكم(ٕ)جلوسو للحكم إال ٟتاجة، كال يكره ُب كقت خلوتو
ُب زمن االستقامة كسداد أىلو، فأما ُب زمن كقاؿ بعضهم: إ٪تا يكره اٗتاذه 

                                 

 
 .(ِّٓ/ ٖاحملتاج )

 .(َْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٖٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
 .(َْٔ /ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٖٔ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ِ)
فأما األئمة فبل يكره ٢تم اٗتاذ اٟتجاب قاؿ ا١تاكردم ىذا ُب حق اٟتاكم حيث قاؿ: " (ّ)

بل يستحب ٢تم ٓتبلؼ القضاة ألهنم ينظركف ُب عمـو األمور فاحتاجوا أف يفردكا لكل 
. انظر: نظر كقتا ٭ترسو اٟتجاب عليهم كٯتنعوا من دخوؿ أصناؼ الناس ُب غَت أكقاهتم

 .(َّ/ ُٔ )اٟتاكم الكبَت
 .(ٓٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٖٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .(ٓٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٖٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)
 .(ْٖٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
 .(ُُٕ/ ٖالتهذيب )، (ِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٕ)

 كمل أقف على قوؿ القفاؿ، كالفوراين.
 .(ُّٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٖ)



ُِٔ 

 

، كاختاره الركايين ُب (ُ)فيستحب السفهاء كالعامة،كاستطالة  ،كا٢ترج ،االختبلط
 .(ِ)زماننا

كابن الصباغ: كما تقدـ ُب اٟتاجب الذم  ،كالبندنيجي ،قاؿ القاضي الطربم
سو إذا يتوقف الدخوؿ إىل القاضي على إذنو، فأما اٗتاذ حاجب يقـو على رأ

 .(ّ)فمستحب ،كيقيم من قضى حاجتو ،قعد كيقٌدـ ا٠تصـو األكؿ فاألكؿ
 ،عفيفا ،٬تب أف يكوف عدال"كالركايين ُب حاجب اإلماـ:  ،قاؿ ا١تاكردم

كيستحب أف يكوف حسن ا١تنظر، ٚتيل ا١تخرب، عارفا مقادير الناس، بعيدا ، أمينا
  .(ٓ)"كاللُت (ْ)]الشراسة[من ا٢تول، معتدؿ األخبلؽ، بُت 

 .(ٕ)فإنو أبلغ ُب العفة خصيا؛أنو يستحب أف يكوف (ٔ)ابن ا١تنػػػػػذر نكع
 .(ُ)و: كال كجو ل(ٖ)"صاحب "اإلفػػػػصاحقاؿ 

                                 
 .(َّ-ِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)
/ ُٔاٟتاكم الكبَت )(، َُٔ(، كالشامل )ص:ٖٖٔالتعليقة الكربل )ص:  انظر: (ّ)
فتح الرٛتن بشرح زبد ابن ، (ُُٗ/ َُالنجم الوىاج )، (ٓٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٗ

 .(ٕٔٗ: رسبلف )ص
 .(َّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ُب النسخة )السراب( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)
 .(ٗٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
أحد أعبلـ ىذه األمة م دمحم بن إبراىيم بن ا١تنذر اإلماـ أبو بكر النيسابور ىو (ٔ) 

كتاب   من تصانيفو: ميموف كدمحم بن اٝتاعيل الصائغ،، ٝتع اٟتديث من دمحم بن كأحبارىا
ككتاب السنن  ،ككتاب اإلٚتاع كالتفسَت ،اختبلؼ العلماء ككتاب اإلشراؼ ُب ،األكسط

طبقات الشافعية الكربل  ق(. انظر:َُّق أك َّٗ، توُب سنة: )كاإلٚتاع كاالختبلؼ
 .(ٖٗ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (َُّ-َُِ/ ّللسبكي )

 .(ْٗ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٕ)
 ، تفقو علىالطربم الفقيو الشافعي، بن القاسم  ، كقيل: اٟتسُتاٟتسن أبو علي ىو(ٖ) 

كتاب "احملرر  ُب النظر"، كىو أكؿ كتاب صنف ُب من مصنفاتو:   ،أيب علي ابن أيب ىريرة
انظر:  .ق(َّٓ سنة: )، توُبفصاح" ُب الفقو، ككتاب "العدة"كتاب "اإلك ا٠تبلؼ اجملرد، 



ُِٕ 

 

يكره للقاضي أف يقضي ُب حالة يتغَت فيها عقلو كال  اخلامس: األدب
 .(ِ)خلقو

 ،لغضب خلقو كيتغَت ،ينبغي للحاكم أف ال ٭تكم ُب حالة يسوء خلقو فيها
،أك  ،بٌُت  حزفأك  كقوة  ،كجوع كشبع مفرطُت مؤمل،أك برد  ،أك حر أمل ميبػىرًٌحو

كمدافعة  ،إىل طعاـ حاضر كتتوؽ ،كمبللة ،كخوؼ مزعج، كعليو نعاس سركر،
 .(ْ)ابلغ فرحك  ،(ّ)األخبػػػػثُت

كأشعر كبلـ ا١تاكردم أف اٟتكم ُب ىذه األحواؿ خبلؼ األكىل، كىو 
 .(ٓ)بعيد

فقد قاؿ ٚتاعة من ا٠تراسانيُت: ككراىة اٟتكم ُب  ،كلو خالف كقضى فيها
كىو ٦تن ٯتلك نفسو فيما يتعلق  ،حالة الغضب إذا كاف لغَت هللا، فإف كاف هلل

  .(ٔ)مل يكره ؛النظركمل ٯتنعو ذلك من استيفاء  ْتظو،
 .(ٕ)ككبلـ بعضهم يقتضي خبلفو

                                 

 
طبقات ، (ْٔٔ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية )، (ُُٓ)ص: للشَتازم طبقات الفقهاء 

 .(ٕٔ/ ِكفيات األعياف ) ،(َِٖ/ ّالشافعية الكربل للسبكي )
 .(ٕٕٗفتح الرٛتن بشرح زبد ابن رسبلف )ص: انظر:  (ُ)
 .(ّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
/ ٕهتذيب اللغة )، (ِٖٓ/ ُٚتهرة اللغة ). انظر: كالبوؿ األخبثاف ٫تا الغائط (ّ)

ُْٕ). 
/ ُُْتر ا١تذىب )، (ْٗٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 .(ُْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ّٕ/ ُّالبياف )، (ْٕ
غضب أك  فإذا ٟتق القاضي حاؿ تغَت فيها عقلو أك خلقو أك فهمو منقاؿ ا١تاكردم: " (ٓ)

حزف أك فرح أك مرض أك جوع أك عطش توقف عن اٟتكم حىت يعود إىل سكوف نفسو 
 .(ّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ). انظر: ككماؿ عقلو كىدكء طبعو كظهور فهمو

 .(ُّٕ/ ٖالتهذيب )، (ْٕ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ْٗٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
ء ُب ىذه األحواؿ من غَت تفصيل. انظر: فإف عددا من العلماء قالوا بكراىة القضا (ٕ)



ُِٖ 

 

ٟتاكم أف ال ٬تلس للحكم العاـ إال بعد سكوف نفسو ابألكل اكٮتتار 
كالشرب كاستيفاء حظو من النـو كالدعة كإزالة األخبثُت كقضاء كطره من اٞتماع 

 .(ُ)ليغض طرفو

يستحب للحاكم أف ٬تمع العلماء من مذىبو كغَته من  األدب السادس:
 .(ِ)ليشاكرىم ُب الوقائع ؛ا١تذاىب عنده كقت اٟتكم

قاؿ القاضي كالبندنيجي: كإ٪تا يشاكر العلماء األمناء الذين ٕتوز توليتهم 
 .(ّ)القضاء

كقاؿ الركايين كآخركف: الذين ٬توز ٢تم اإلفتاء، كىو الظاىر، فيشاكر األعمى 
 .(ْ)كا١ترأةكالعبد 

 .(ٓ)كال الفاسق ،كال يشاكر اٞتاىل
 .(ٔ)كحكى ا١تاكردم ُب جواز مباحثتو كجهُت

 .(ٕ)كال ٭تضر ا١ترأة لبلستشارة، ك٬توز أف تستشار ُب منز٢تا
 .(ُ)سيده /(ٖ)لشغلو ٓتدمة ؛كال ٭تضر العبد لذلك

                                 

 
 .(ُْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )

 .(ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ْٓٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 .(ُٓٗ/ َُالنجم الوىاج )انظر:  (ّ)
 .(ٖٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
 .(ُٓٗ/ َُالنجم الوىاج )، (ََُ/ ٕاألـ )انظر:  (ٓ)
 أحد٫تا: ال ٬توز كىو قوؿ أيب علي بن أيب ىريرة؛ ألنو غَت موثوؽ بو. (ٔ)

/ ُٔاٟتاكم الكبَت )كالثاين: أنو ٬توز؛ ألنو رٔتا ينكشف ٔتناظرتو كجو الصواب. انظر: 
ُٓ). 
ب أسٌت ا١تطال، حاشية الرملي الكبَت ا١تطبوعة مع (ُّٓ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٕ)

(ْ /ِٗٗ). 
 /أ(.ُِٗهناية اللوحة ) (ٖ)



ُِٗ 

 

 ال من دكنو ُب ،أك مثلو ُب العلم ،كقاؿ القاضي: كإ٪تا يشاكر من ىو فوقو
 .(ِ)األصح، كفيو نظر

قاؿ القاضي: ىو  ؟كىل تشرع ا١تشاكرة ُب كل أمر جليا كاف أك خفيا
  :نوعاف

 .أحد٫تا: كاجب، كىو ما إذا أشكل عليو اٟتكم
 .(ّ)كالثاين: مستحب، كىو ما إذا مل يشكل

قيدكا استحباب  "ا٠تبلصة"كا١تاكردم كابن الصباغ كالرافعي كالغزايل ُب 
أك قياس جلي،  ،أك إٚتاع ،، كىو ا١تعلـو بنص(ْ)ا١تشاكرة اب١تشكل دكف الواضح

 .(ٕ)( ٔ)، كالظاىر(ٓ)كىو ظاىر نصو ُب األـ
كيستحب لكل من اٟتاضرين أف يذكر كل منهم دليل مذىبو كما عرفو من 

جح تر نص إمامو ككبلـ أصحابو ُب ا١تسألة، كينظر القاضي فيو كيعمل ٔتا 
  .(ٖ)عنده

كليس لو التقليد كإف خاؼ فوات ، كإف مل يظهر لو اٟتق توقف حىت يظهر

                                 

 
 (.ُْٗانظر: ا١تطلب العايل )ص: (ُ)
/ ْأسٌت ا١تطالب )، حاشية الرملي الكبَت ا١تطبوعة مع (ِٕٖ/ ٔمغٍت احملتاج )انظر:  (ِ)

ِٗٗ). 
/ ْأسٌت ا١تطالب )،  حاشية الرملي الكبَت ا١تطبوعة مع (ِٕٖ/ ٔمغٍت احملتاج )انظر:  (ّ)

ِٗٗ). 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )( ُِٗ، الشامل )ص:(ْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

ْٔٓ). 
 كلمة )كالظاىر( ُب النسخة ينبغي زايهتا فليس ٢تا ربط ٔتا قبلها كال ٔتا بعدىا.  (ٓ)
 .(ََُ/ ٕاألـ )انظر:  (ٔ)
 .(ِٗٗ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ٖٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)
 .(ْٓٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُٖ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٖ)



َِِ 

 

  .(ُ)الوقت ُب األصح
  .(ّ)، كقد تقدـ(ِ): يقلد للضركرةسريجكقاؿ ابن 

ذكركا ما عندىم حىت يسأ٢تم، كاالعًتاض كالرد يف أكليس ٢تم قبل ا١تشاكرة 
ًتؾ بما مبلكإف كاف  إال إذا كاف حكما يستحق النقض ،عليو إذا حكم

 .(ْ)ا١تشاكرة
شاكرىم إف شاء ٚتعهم عنده كإف شاء أجلسهم ُب انحية، كإذا يٍب الذين 

 .(ٓ)احتاج إىل ا١تشاكرة استدعاىم

لو رد القاضي ا١تتخاصمُت عند االشتباه إىل كساطة "قاؿ الركايين:  فرع:
عن النظر لزمو الكف  ،يلزمهما الرجوع إليو، كإف سأاله رد٫تا إليو ،متوسط

كٛتلهما  ،كاف تربعا منو  ،منهما، كال يلزمو رد٫تا إىل كسيط معُت طلباه، فإف فعل
 .(ٔ)"زاـ فيصَت حاكمالكف اإللزاـ إىل أف يرد إليو اإلا١تتوسط على الًتاضي د

 ،كالشراء ،البيع ترؾ ا١تعامبلت، يكره للقاضي أف يتوىل األدب السابع:
 ؛ك٣تلس حكمو ،كاالستئجار بنفسو ُب خلوتو ،كغَت٫تا من ا١تعامبلت كاإل٬تار

 ،٥تافة احملاابة، كىو ُب ٣تلس اٟتكم أشد كراىة، كسبيلو فيما ٭تتاج إليو من ذلك
 عقد ،أبدلو بغَته، فإف مل ٬تد من يوكلو ،وكالتوبأف يوكل فيو، فإذا اشتهر الوكيل 

  .(ٕ)نفسو للضركرةب

                                 
 .(ُّٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ُ)
 .(ُّٕ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ِ)
 (.ٕٖانظر: )ص: (ّ)
كفاية النبيو ،  (ْٓٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

(ُٖ /ُّٔ). 
 .(ْٓٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ُٖٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
العزيز شرح الوجيز ، (ُّٕ/ ٖالتهذيب )، (ّْ-ِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)

(ُِ /ْٔٔ). 



ُِِ 

 

بوكيلو ا١تشهور صح، كال فرؽ بُت كلو ارتكب ا١تكركه فباع كاشًتل بنفسو أك 
 .(ُ)أك ال ،أف تتحقق احملاابة

صح، كإف كانت  ،: ينبغي أف يقاؿ: إف مل تكن ٤تاابة(ِ)كقاؿ الفقيو ٣تلي
، كقلنا: ٯتتنع ا١تلك يفسد البيع ُب قدرىا، كُب  ٤تاابة فهي كا٢تبة، فحيث ٖتـر

 .(ْ) ،(ّ)الباقي قوال التفريق
  .(ٓ)من ٭تكم فيها نيبفينبغي أف ي ،و١تن عامل ةخصوم قعتٍب إذا ك 
عتو، ك٭تيلو إىل صنكال ينظر اٟتاكم ُب نفقة عيالو كال ُب أمر ": الػػػأـقاؿ ُب 

                                 
 .(ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )، (ُِٓ/ ٔاألـ )انظر:  (ُ)
يع بن ٧تا ا١تخزكمي  ىو أبو(ِ)  ٍب ا١تصرم، ترجع إليو الفتيا  الشافعيا١تعايل ٣تلَّى بن ٚتي

توُب  الشافعي، على مذىب يدب القاضمن تصانيفو: كتاب الذخائر، أ صر،بداير م
 (.ّٓ/ ّ)كفيات األعياف (،   ِٕٕ/ ٕ)ػ. انظر: طبقات السبكي (ق َٓٓ) :سنة

مسألة تفريق الصفقة مسألة مهمة كبنيت عليو كثَت من ا١تسائل كخبلصتها: أف (ّ) 
األكؿ: أف ٬تمع بُت شيئُت ٯتتنع اٞتمع الصفقة إذا ٚتعت شيئُت ُب عقد كاحد فلو حاالف: 

بينهما كاٞتمع بُت األختُت، فيقع التفريق ابتداء، كيبطل العقد ُب اٞتميع ببل خبلؼ، كإف 
ٚتع بُت شيئُت ال ٯتتنع اٞتمع بينهما كاٞتمع بُت العبد كالثوب، يوزع الثمن على كل بقدر 

دكف اآلخر فبل ٮتلوا من أمرين إما  حصتو من القيمة أك اٞتزء، كإف كاف أحد٫تا قاببل للبيع
أف يكوف متقوما أك ال، فإف كاف متقوما مثل أف يبيع عبده كعبد غَته فبل يصح البيع ُب عبد 

 غَته كُب بيع عبده قوالف:
القوؿ األكؿ: أنو ال يصح، كُب علتو قوالف: أصحهما أنو ٚتع بُت اٟتبلؿ كاٟتراـ كمن ابع 

 در٫تا بدر٫تُت. 
يو جهالة العوض ُب الذم ٭تل بيعو. كالقوؿ الثاين: أنو يصح كىو الراجح عند كالثاين: أف ف

 .(ْْٗ/ ّالتهذيب ) ،(ُّْ/ ٓالبياف )، (َّٖ/ ٗاجملموع )الشافعية. انظر: 
 مل أقف على كتابو، كمل أجد من نقل عنو. (ْ)
، (ٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُّٕ/ ٖالتهذيب )، (ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)

 .(ْٔٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )



ِِِ 

 

 .(ُ)"وبا لقلغغَته تفري

أك  ،أتديبو ١تن فعل ما يقتضي التأديب من إساءة خصم األدب الثامن:
هبا من  يؤدب (ِ)ًدرَّةن أنو ينبغي لو أف يتخذ عنده  ،كتقدـ عليو ،شهادة بزكر

إليو ُب  ٟتاجتو ؛، كأف يتخذ سجنا(ّ)-هنع هللا يضر  -استحق التأديب كما فعل عمر 
 .(ْ)كاستيفاء اٟتقوؽ ،التعزير

فإذا أساء أحد ا٠تصمُت أدبو ٔتجلس اٟتاكم ٔتجاكزة حد الشرع  :أما األكؿ
فأخذ  ،كظهر منو قصد العيب كاإليذاء، كما لو طلب ٯتُت خصمو ،ُب ا٠تصاـ

 ،أحضره مرة اثنية كاثلثة ،فقطع اليمُت عليو، كزعم أف لو بٌينة ،اٟتاكم ُب ٖتليفو
ضرىا، كيكوف ذلك أحضره، كادعى عليو كقاؿ: يل بٌينة سأح كأ ،كفعل مثل ذلك

ىدده  ،زجره القاضي كهناه، فإف عاد اثنيا ؛بتكذيب الشهود أك صرح تعنتا،مرارا 
كإغبلظ القوؿ  ،عزره ٔتا يقتضيو اجتهاده من التوبيخ ،كصاح عليو، فإف مل ينزجر

 .(ٓ)أبف يقوؿ لو: أنت متعد غَت منصف، كمن اٟتبس كالضرب لينكف
صطخرم أنو على قولُت، كعن ن اإل، كع(ٔ)كال ٭تبسو ٔتجرد ظهور اللدد

أنو يضربو ابلدرة دكف السياط، ألف الضرب ابلسياط شأف  (ٕ)"تتمة التتػػػمة"
                                 

 .(ُِٓ/ ٔاألـ )انظر:  (ُ)
  .(ٔٓٔ/ ِالصحاح )، (ُْٔ/ ِٚتهرة اللغة )انظر:  يضرب هبا. اليت ىي الدًٌرَّة:  (ِ)
عن خرشة بن اٟتر الفزارم قاؿ: ثبت عنو ُب آاثر كثَتة أنو كاف يؤدب ابلدرة، منها:   (ّ)

أٝترا من أكلو، "رأل عمر بن ا٠تطاب قوما ٝتركا بعد العشاء ففرؽ بينهم ابلدرة، فقاؿ: 
 (.ُِّْبرقم ) (ُٔٓ/ ُ) ُب مصنفو عبد الرزاؽ الصنعاين أخرجو ".كنوما من آخره

 .(ُٕٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ٖٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)
، (ُٖ/ ُّالبياف )، (َْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ْٕ/ ُٔلكبَت )اٟتاكم اانظر:  (ٓ)

 .(ُٖٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٗٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )
ترؾ اللَّديدي فسر بتفسَتين: أحد٫تا: أنو شدة ا٠تصومة. كالثاين: أنو االلتواء عن اٟتق ك  (ٔ)

ألنو ٯتيل، كيقاؿ: خصم الطريق ا١تستقيم؛ ك٢تذا يسمى الوجور ُب أحد الشدقُت: لدكدا، 
 .(ُٖٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ). انظر: ألد

للشيخ، منتخب الدين، أيب الفتوح: أسعد بن دمحم العجلي، األصفهاين،  تتمة التتمة (ٕ)



ِِّ 

 

 .(ُ)اٟتدكد
ألف الضرب ابلسياط مشركع ُب غَت  ؛كىو غَت مستقيم"قاؿ الرافعي: 

 .(ِ)"كمل يبلغ ابلتعزير أربعُت سوطا :-هنع هللا يضر-اٟتدكد، كاستشهد لو بقوؿ الشافعي 
يضربو ابلنعل كأطراؼ الثياب على قدره، فإف ٚتع بُت ": /(ّ)كقاؿ الركايين

ألنو  ؛ٚتع ُب تعزيره بُت الضرب كاٟتبس، قاؿ: كال يصفعو ،(ْ)]منع اٟتق[اللدد ك
  .(ٓ)"كال ٯتد يده يبطحو،كال  يذلو،

ذلك ال ٬توز فبل يؤذم الناس، فإف  :أبف يقوؿ لو ،كقاؿ آخركف: هناه أكال
 .(ٔ)عزره ،زجره، فإف عاد ،عاد

كيعزره ُب  ،كيذكره ُب الثالثة ،كيزجره ُب الثانية ،كقيل: ينهاه ُب األكىل
  .(ٕ)الرابعة

كلو أساء على القاضي أبف قاؿ لو: أنت ٕتور، أك ٘تيل، أك أنت ظامل، أك 
و، كالعفو أكىل إف مل ٭تمل كأف يعفو عن ،أنت حكمت بغَت حق، جاز أف يعزره
 .(ٖ)على ضعف، كالتعزير أكىل إف ٛتل عليو

 
 

                                 

 
/ ُىدية العارفُت )، (ُ/ ُكشف الظنوف )انظر:   .ق(ََٔ)ا١تتوَب: سنة ، الشافعي

َِْ). 
 .(ْٗٔ/ ُِشرح الوجيز ) العزيزانظر:  (ُ)
 .(ْٗٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
 /ب(.ُِٗهناية اللوحة ) (ّ)
 .(ٕٖ/ ُُْتر ا١تذىب )ما بُت ا١تعقوفتُت بياض ُب النسخة، كا١تثبت مستفاد من  (ْ)
 .(ٕٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 .(ٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
 .(ٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب )نظر: ا (ٕ)
 .(ْٗٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٖ/ ُّالبياف )انظر:  (ٖ)



ِِْ 

 

، فإذا ثبت على إنساف أنو شهد (ِ)من الكبائر (ُ)فشهادة الزكر :كأما الثاين
 كأيمر ،كضربو دكف أربعُت سوطا ،كحبس ،عزره القاضي ٔتا يراه من توبيخ ،ابلزكر

أك ُب قبيلتو إف كاف ٦تن لو ذلك، كُب  أك ُب مسجده، ،عليو ُب سوقو (ّ)[لنداء]اب
عليو أف  للزجره، كيناد كأتكيدا ،ٖتذيرا للناس منو ؛كىم أبناء جنسو (ْ)لويكُب قب

 .(ٓ)فاعرفوه ،ىذا شاىد زكر
كإف رأل حبسو مع ذلك فعل، كلو أف يقتصر على اٟتبس "قاؿ الركايين: 

 مال يؤمر أف ينادكعلى النداء عليو، كال يزاد بتسويد كجهو كحلق رأسو كغَته، ك 
 ىريرةكغَتىم، كعن ابن أيب  (ٔ)ذكم الصػػيانةعلى نفسو، كال فرؽ بُت كونو من 
 .(ٕ)"األمر إشاعةقتصر معهم على يأنو ال ينادل على ذكم الصيانة، ك 

كترد  ٖتفظو،كىذا كلو إذا تعمد، أما إذا أخطأ فبل يعزر، بل يوبخ لعدـ 

                                 

 (. ٖٔ )ص: ٥تتار الصحاح انظر: .الكذب: الزُّكر (ُ)
كل ما كرد عليو كعيد بنار، أك عذاب، أك لعنة، أك ما أشبو   ٚتع كبَتة: كىي الكبائر (ِ)

. كقيل: كل ما عصي هللا كرسولو هللا عليو ابلنار فهو من الكبائركل ما توعد كقيل:  ذلك. 
تفسَت ابن كثَت ، (ُْٔ/ ّ) أليب حياف البحر احمليط ُب التفسَت ملسو هيلع هللا ىلص بو فهو كبَتة. انظر:

(ِ /ِْٕ). 

العزيز شرح الوجيز ُب النسخة )من النداء( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ّ)
(ُِ/َْٕ). 

كالقبيل األخبلط اجملتمعوف من  ،الفرؽ بُت القبيلة كالقبيل أف القبيلة بنو األب الواحد (ْ)
 .(ّٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  .آابء شىت

العزيز شرح الوجيز ، (ّٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
(ُِ /ْٔٗ-َْٕ).   

النظم انظر:  الذين يصانوف عن التنكيل كالتأديب ابلتعزير كغَته.ىم : أىل الصيانة (ٔ)
 .(ّْٕ/ ِا١تستعذب )

 .(ْٕ-ّٕ/ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)



ِِٓ 

 

 . (ُ)شهادتو إف كثر ذلك منو مع بقاء عدالتو

 :شهادة الزكر بطريقُت ؼي عرى كتي 
 .إحدا٫تا: أف يقر الشاىد هبا

 ،كاثنيهما: أف يتبينها القاضي كما لو شهد أف فبلان زىن يـو كذا ابلكوفة
كعرؼ القاضي أنو مل  ،أك أنو قتل فبلان ،(ِ)غدادػػػكقد رآه القاضي ذلك اليـو بب

 .(ّ)ٍب كجدانىا صحيحة ،نو قطع يد فبلفيقتلو، أك أب

كمل ٮتٌرجوه على أف القاضي يقضي بعلمو، كال تثبت بقياـ "قاؿ الرافعي: 
 .(ْ)"البينة أبنو شهد ابلزكر
كٛتلو األكلوف على  ،(ٓ)"تثبت بذلك، كقاؿ: إنو نص عليو"كقاؿ ا١تاكردم: 
 .ما إذا قامت إبقراره بو
جاز  ،على إقراره بذلك، فإف قلنا: تثبت هبا ال تثبت بقيامها"كقاؿ الركايين: 

 .(ٔ)"فبل ،ذلك قبل القضاء، أما بعده
 
 
 
 

                                 
 .(ْٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 ُب العراؽمدينة  لفظ عجمي كمعناه بستاف رجل، كقيل: إنو اسم صنم، كىي بغداد(ِ) 

، تقع ُب مشاؿ العراؽ، كانت عاصمة للخبلفة العباسة ا١تنصورابتناىا ا٠تليفة العباسي 
معجم ، (ّٖا١تسالك كا١تمالك )ليدف/ انظر:   ٠تمسمائة سنة، كىي عاصمة العراؽ اآلف.

 الشبكة العنكبوتية )موقع موضوع(. (ْٔٓ/ ُالبلداف )
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َّٓ/ ُّالبياف )، (ُّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)

َْٕ). 
 .(َْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ُّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
 .(ّٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)



ِِٔ 

 

 يقضى لو األدب التاسع: يف من
 كفيو مسائل:

كال ١تملوكو القن كغَت القن كال لشريكو  (ُ)األكىل: ليس لو أف يقضي لنفسو
 .(ِ)مل يصح ،فيما لو فيو شركة، كال لشريك مكاتبو فيما لو فيو شركة، فإف فعل

 :كأحد أصولو كإف عبل ثبلثة أكجو ،كُب جواز اٟتكم ألحد فركعو كإف سفل
 .(ّ)أصحها: ا١تنع مطلقا

 .(ْ)كاثنيها: اٞتواز مطلقا كإف قضى بعلمو على القوؿ ّتوازه لغَته
 .(ٓ)ف جوزان القضاء ابلعلمكإدكف البينة كالعلم  ،كاثلثها: أنو ٬توز ابإلقرار

م دكف اٟتاكم كَّ حى لتحكيم كجو رابع: أنو ٬توز للمي ك٬تيء ما تقدـ ُب ا
 .(ٔ)ا١ترضي

                                 
 كاستثٌت بعض العلماء منو صورا كىي:  (ُ)

ستيبلءه على ا١تاؿ احملكـو بو ااالكىل: أف ٭تكم حملجوره ابلوصية، كإف تضمن حكمو 
 صرفو فيو.كت

 ، الثانية: االكقاؼ اليت شرط النظر فيها للحاكم، أك صار فيها النظر إليو بطريق العمـو
 ستيبلءه عليو كتصرفو فيو.االنقراض انظرىا ا٠تاص لو اٟتكم بصحتها، كإف تضمن اٟتكم 

 . ماـ اٟتكم ابنتقاؿ ملك إىل بيت ا١تاؿ، كإف كاف فيو استيبلؤه عليوالثالثة: لئل
 .(ِٗٔ/ ْإعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح ا١تعُت )، (ُّٖ/ َُٖتفة احملتاج )انظر: 

،  (ُْٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (َّ-ِٗ/ُّالبياف )، (َّٖ/ ّا١تهذب )انظر:  (ِ)
 .(ِٕٓ/ ٖهناية احملتاج )، (ُُِ/ ُٖكفاية النبيو )

 . (ُْٓ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)
 .(ُّٗ/ ٖالتهذيب )

كفاية النبيو ،  (ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
(ُٖ /ُُّ). 

 .(ُُّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)
 .(ِّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)



ِِٕ 

 

  .(ُ)ك٬توز أف ٭تكم عليو قطعا
  .(ِ)حكم لو ،لدفع كاإلبراء إذا ثبت اٟتق عليواب توكٝتاع بين
كإف كاف فيو إسقاط  ليس حكما عليو ،على نفي ما يدعى عليوكٖتليفو 

 .(ّ)ا١تطالبة عنو، بل ىو قطع للخصومة
 :القاضي على نفسو، كىل ىو حكم أك إقرار؟ فيو كجهافكيقبل حكم 

ال يلـز  كيرد فيما، فيصح ُب كل ما يصح اإلقرار بو، (ْ)أحد٫تا: أنو إقرار
 .(ٔ)مل ينفذ ،ٞتارم (ٓ)ابإلقرار، فلو قاؿ: حكمت على نفسي بشفعة اٞتوار

لـز فيو الشفعة للجار، ككذا لو كاف جدا فحكم ي ،(ٕ)كاثنيهما: ىو حكم
 .(ُ( )ٖ)ٝتة اإلخوة لؤتقا

                                 
 .(ُْٓ/ ُُ)ركضة الطالبُت ، (ُّٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)
 .(ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُّٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ّ)

ُُْ). 
/ ٖهناية احملتاج )كرجحو ابن شهاب الرملي كقاؿ: إنو إقرار على األكجو انظر:  (ْ)

ِٕٓ). 
كقيل: مأخوذة من من الزايدة، كقيل  ،الوتر مأخوذة من الشفع، ضدالشفعة لغة:  (ٓ)

( ٖترير ألفاظ التنبيو )ص: ِٕ/ ِالنظم ا١تستعذب ) . انظر:شفعت الشيء إذا ضممتو
ُِِ). 

حق ٘تلك قهرم يثبت للشريك القدًن على الشريك اٟتادث بسبب الشركة كالشفعة شرعا: 
ٖتفة ، (ُِِ/ ٓ)النجم الوىاج ُب شرح ا١تنهاج لدفع ضرر. انظر:  ابلعوض الذم ملك بو

 .(ّٓ/ ٔاحملتاج )
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ٖٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

ُُٓ). 
 .(ُّٗ/ َُٖتفة احملتاج )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٕ)

 .(ِٕٓ/ ٖهناية احملتاج )كرجح ابن شهاب الرملي أنو إقرار على األكجو انظر:  
إذا كاف مع اٞتد إخوة فيو إشارة إىل مسألة كقع فيها ا٠تبلؼ بُت أىل العلم كىي  (ٖ)



ِِٖ 

 

 :فوجهاف ؛كفوض اٟتكم إىل غَته ،كلو ٝتع الدعول كالبينة ألصلو أك فرعو
  .(ِ)أحد٫تا: اٞتواز
كىو ظاىر النص، كقاؿ: الوجو عندم أنو ال يبعد تعديلو "قاؿ القاضي: 

 /(ّ)فالشهادة شاىدا كإف نقلذا إذا كاف ىو األصل كالبينة فيما يتعلق بولده، ك 
 .(ْ)"الشاىدين األصليُت عن فعدال

و قاؿ ا١تاكردم: ٭تتمل فرعكلو ٖتاكم عنده أصبله أك فرعاه أك أصلو ك 
 .(ٔ)عن بعض األصحاب "ا١تهذب"، كحكا٫تا صاحب (ٓ)كجهُت

، كىو (ٖ)كىو األظهر عند الرافعي: ا١تنع (ٕ)أحد٫تا كبو أجاب البغوم
  .على اآلخرمقتضى قولو ُب ا١تستفيت أنو ال تسمع شهادتو ألحد كلديو 

كاثنيهما: اٞتواز الستوائهما كما ٬توز بيع أحد كلديو من اآلخر على 

                                 

 
ففيو قوالف: األكؿ: أف اإلخوة تسقط ابٞتد، كال يرثوف،  كأخوات من األبوين، أك من األب

انظر:  كالقوؿ الثاين: أف اٞتد ال يسقطهم، كيصَتكف شركاء لو ُب ا١تَتاث، كىو ا١تذىب.
 .(ُِٔ/ ٔالنجم الوىاج )، (ِّ /ٔركضة الطالبُت )

 .(ُُٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ُُْ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)
 /أ(.ُّٗهناية اللوحة ) (ّ)
 .(َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 أحد٫تا: ال ٬توز؛ ألنو حكم لوالده ككلده. (ٓ)

فصار حاكما  ،فانتفت عنو هتمة ا١تمايلة ،الثاين: ٬توز؛ ألهنا قد استواي ُب البعضية كالوجو
 .(ّّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  على كالد أك كلد.

 .(ُّٖ/ ّا١تهذب )انظر:  (ٔ)
 .(ُّٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٕ)
، (ُّٗ/ َُٖتفة احملتاج )، (ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٖ)

 .(ِٕٓ/ ٖهناية احملتاج )



ِِٗ 

 

 .(ِ)، كاختاره ابن أيب عصركف(ُ)الصحيح
  :(ّ)كجهاف ،كُب حكمو بشهادة ابنو

  .(ْ)اٟتكم بعدالتو تضمنوكجو ا١تنع: 
  .(ٓ)يقضي"فالوجو أف  ،فإف عدلو شاىداف"قاؿ الرافعي: 

لئلماـ كالقاضي أف يستخلف ُب عملو كالده ككلده، ٓتبلؼ ما لو رد ك 
ليس لو أف ٮتتار كاحدا منهما كما  ،لحكملاإلماـ إىل رجل اختيار كاحد 

 .(ٔ)تقدـ
كالعتيق   ،كللمعتق ،كالفركع من األقارب ،ك٬توز اٟتكم لغَت األصوؿ

  .(ٕ)كالشهادة ٢تم
ادات، كىل يكره لو أف يفتيو ُب لؤلب أف يفيت ابنو ُب العب"قاؿ الركايين: 
 .(ٖ)"غَتىا؟ فيو كجهاف

مل ينفذ،  ،ابنتو تدعيو فإف كانت ،لو حكم حاكم أبف زكج ابنتو طلقها فرع:
 .(ٗ)نفذ، كىو تفريع منو على الصحيح حسبة، اكإف مل تدعو بل شهد بو شاىد

 
                                 

 .(ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُّٖ/ ّا١تهذب )انظر:  (ُ)
 .(ُُْ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ِ)
. ألنو يتضمن تعديلو، فإف عدلو شاىداف حكم بشهادتو ؛ال :نعم، كالثاين :أحد٫تا(ّ)

 .(ُّٗ/ َُٖتفة احملتاج )انظر: حاشية الشركاين ا١تطبوعة مع 
، حاشية الشركاين ا١تطبوعة مع (ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )و ا١تذىب. انظر: كى (ْ)

 .(ُّٗ/ َُٖتفة احملتاج )
 .(ِْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
ركضة ، (ُّٗ/ ٖالتهذيب )، (ٖٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُّٖ/ ّا١تهذب )انظر:  (ٔ)

 .(ُْٔ/ ُُالطالبُت )
 .(ٖٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)
 .(ٖٗ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٖ)
 مل أقف على من ذكر ىذ التفريع. (ٗ)



َِّ 

 

 

اإلماـ على ، كخٌرجو (ُ)ا١تشهور أنو ال ٬توز اٟتكم على العدك مطلقا الثانية:
  .(ّ)، كجـز ا١تاكردم ُب موضعُت ّتوازه(ِ)على ا٠تبلؼ ُب اٟتكم لبلبن

 :ُب جواز اٟتكم على العدك ثبلثة أكجو"كقاؿ ُب موضع آخر 
 .أحدىا: ا١تنع كالشهادة

 .ألف أسباب اٟتكم ظاىرة ٓتبلؼ أسباب الشهادة ؛كاثنيها: اٞتواز
 .(ْ)"، كال ٬توز بغَتىالتوقفها على رضاه ؛كاثلثها: ٬توز بوالية التحكيم

كقلنا:  ،أك فركعو ،أك أحد أصولو ة،لقاضي خصومل كقعتإذا  الثالثة:
فطريق فصلها أف يرفع إىل اإلماـ أك قاض آخر، ك٬توز  ؛الصحيح أنو ال ٭تكم لو

 .(ٓ)أف ٭تكم فيها انئبو على الصحيح
صار   ،كبٌت الغزايل ا٠تبلؼ فيو على أنو ىل ينعزؿ ابنعزالو؟ إف قلنا: ال

  .(ٔ)فبل ،كا١تستقل فيجوز، كإال

                                 
 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)

ُْٔ). 
كقاؿ ُب االبن إف حكم لو بعلمو فقضائو مردكد، كإف حكم لو ابلبينة، ففيو كجهاف، ٍب  (ِ)

تو على عدكه، فالوجو عندان الفصل بُت القضاء كقضاء القاضي على عدكه كشهادٍب قاؿ 
 .(َٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  ابلعلم كالقضاء ابلبٌينة، على الًتتيب الذم ذكرانه.

فبناء على ىذا إف كاف قضاءه عليو ببينة، يصح على كجو، كإف كاف بعلمو، يكوف قضاءه 
 مردكدا.

 ."عدكه كعلى عدكه كجها كاحداك٬توز أف ٭تكم لقاؿ ُب موضع آخر من اٟتاكم: " (ّ)
 ، كمل أقف على ا١توضع الثاين.(َِِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: 

اٟتاكم ". انظر: كإف حكم على عدكه ففي نفوذ حكمو عليو ثبلثة أكجولكنو قاؿ: " (ْ)
 .(ِّٖ/ ُٔالكبَت )

العزيز شرح الوجيز ، (ٖٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
 .(ْٖٖا١تنهاج للنوكم )ص:  (ّْٕ/ ُِ)

 .(َّّ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٔ)



ُِّ 

 

 ك٭تتمل أف ٬ترم ىذا ا٠تبلؼ ُب حكم النائب على عدك مستنيبو.

لقضاء فهل لو أف يسمع البينة ك٭تكم لو؟ فيو اكصي اليتيم  يلى الرابعة: لو كى 
 :كجهاف

، كىو الصواب عند القاضي (ُ)كبو أجاب ابن اٟتداد: ال :أحد٫تا
 .(ِ)الطربم

كقاؿ ابن  ،(ٓ)كالرافعي ،(ْ)كصححو الغزايل ،(ّ)كبو أجاب القفاؿ :كاثنيهما
 .(ٕ): نعم(ٔ)ابن أيب عصركف: العمل عليو ُب األمصار

ففي جواز حكم انئبو لو الوجهاف ا١تتقدماف ُب  ،فإف قلنا: ال ٭تكم لو
 .(ٖ)االبن

فينبغي أف ٬توز كجها  ،كأما حكم كصي الطفل لو ٔتا ليس داخبل ُب كاليتو
 أك كجوب حد. ،جاز كما لو حكم لو بنكاح ،نو لو شهد بوأل ؛كاحدا

 
 
 
 
 

                                 
 .(َِِ/ َُالنجم الوىاج )، (ُُٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ُ)
 مل أقف على قوؿ الطربم . (ِ)
 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ّ)
 .(َّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ْ)
 .(ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 أقف على قوؿ ابن أيب عصركف.مل  (ٔ)
 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٕ)

ُْٔ). 
 (.  ِِٗانظر: )ص (ٖ)



ِِّ 

 

 
 

ن األدلة إذا خالفو، وما األدب العاشر: فيما ينقض قضاء القاضي فيو م
 ال ينقض

 كأ ،يساكم الظن األكؿ بظنفبل ينقض القاضي قضاء نفسو كال قضاء غَته 
أبف كاف مستند اٟتكم األكؿ قياسا خفيا اقتضى  ،وبار قيرجح عليو إذا كاف ي

كاف قضاءه   ءسوا ،رجحأ أك ،مثل األكؿ خفيظهر لو من بعد قياس  ٍب ،رجحانو
  .(ُ)اٟتادثة ُب ا١تستقبل أخواتغَته، لكن ٭تكم ابلثاين ُب  اءأك قض

كىو راجع إىل أصل، كىو أف أصوؿ األحكاـ اليت يرجع إليها اجملتهد ُب 
 ،كالسنة ،كالقضاء كالفتيا عند ٚتهور العلماء أربعة: الكتاب اجتهاده للعمل

، كاقتصر بعضهم على األكلُت كقاؿ: اإلٚتاع يصدر عن (ِ)كالقياس ،كاإلٚتاع
 .(ّ)أحد٫تا، فهما فرعاف ٢تما يرد إىلأحد٫تا، كالقياس 

انزع ُب ىذا من يقوؿ ّتواز انعقاد اإلٚتاع من غَت داللة كال أمارة، كقد 
الصورتُت ال يكوف اإلٚتاع  /(ْ)٬توز القياس على ٤تل اإلٚتاع، ففي ىاتُتكحينئذ 

اإلٚتاع كالقياس راجعُت إىل الكتاب كالسنة، كإف كاف العمل هبما راجعا 
 .(ٓ)إليهما

كاختلف العلماء ُب أصلُت آخرين، أحد٫تا: قوؿ الواحد من الصحابة إذا مل 
  .(ٔ)فيهم ىل ىو حجة؟ كفيو قوالف للشافعي أيضا يشتهر

                                 
/ ٖالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )، (ِٔ/ ُّالبياف )، (َّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ُ)

ُّْ). 
 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)
 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 /ب(.ُّٗهناية اللوحة ) (ْ)
 .(ْْٕ/ ُقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ٓ)
 .(ٗ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ٔ)



ِّّ 

 

 .(ُ)القدًن أنو حجة يقدـ على القياس
 .(ِ)كاٞتديد الصحيح أنو ليس ْتجة

 .أك مفتيا ،أك حاكما ،كال فرؽ بُت أف يكوف إماما
 .(ّ)كليس قولو حجة ُب حق غَته من الصحابة إٚتاعا

 :كُب ٤تل القولُت طريقاف
كالقفاؿ أهنما فيما إذا مل يعتضد قولو بقياس، فإف  (ْ)ُبصَت أحد٫تا: عن ال

، كضعفو (ٓ)هو حجة كاحتج بو كرجح على القياس القوم قطعافاعتضد بقياس 
 .(ٔ)الركايين

  .(ٕ)كاثنيهما: طرد القولُت ُب اٟتالُت
قاؿ ا١تاكردم: فإف كاف موافقا لقياس جلي فهو حجة عند الشافعي قوال 

  .(ٖ)كاحدا
 .(ٗ)كجب األخذ بو كترؾ القياس ،فإف قلنا ابلقدًن

، كقطع القفاؿ أبنو ٮتص بو على ىذا، (ُ)بو كجهافكُب ٗتصيص العمـو 
                                 

/ ّ) إلماـ اٟترمُت التلخيص ُب أصوؿ الفقو، (ٕٗٓ/ ُالرسالة للشافعي )انظر:  (ُ)
 .(ُِٗ/ ّاإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )، (ٗ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ُْٓ
 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)
 .(ُِٗ/ ّاإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )، (ّْٓ/ ّالتلخيص ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ّ)
، كاف أعلم الناس أحد أصحاب الوجوه األصويل  الصَتُبأبو بكر دمحم بن عبد هللاىو  (ْ)

من تصانيفو شرح  م،أٛتد بن منصور الرماد، ك تفقو على ابن سريج الناس أبصوؿ الشافعي،
طبقات ق(. انظر: َّّ: )توَب سنة، الشركط ككتاب ُب ،اإلٚتاع ككتاب ُب ،الرسالة

 .(ِْٔطبقات الشافعيُت )ص: ، (ُٖٔ/ ّالشافعية الكربل للسبكي )
 .(ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ا١تعركؼ )انظر:  (ٓ)
 .(ُِٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
 .(ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)
 .(ُُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)
 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٗ)



ِّْ 

 

 .(ِ)كبٌت ا٠تبلؼ على القولُت
إال أف يكوف "، قاؿ اإلماـ: (ّ)كإف قلنا ابٞتديد فهو كغَته من اجملتهدين

فَتجح  ،(ْ)"أفرضػػػػكم زيد": - ملسو هيلع هللا ىلص –لقولو  فنالشارع شهد لو ٔتزية ُب ذلك ال
 .(ٓ)"بو على ا١تذىب الظاىر

 .(ٔ)رجح بو ،كلو تعارض قياساف أحد٫تا يوافق قوؿ صحايب
أك  ،ىذا كلو إذا مل ينتشر قولو، فإف انتشر فإما أف يوافقو غَته من الصحابة

فعلى اٞتديد ىو كاختبلؼ سائر  ،فإف خالفو غَته ،أك يسكت ،ٮتالفو
  .(ٕ)متعارضتافكعلى القدًن ٫تا حجتاف ، اجملتهدين

 كعمر ،(ٖ)هنع هللا يضر أيب بكػػػػػرأك ٔتوافقة  ،فإف اختص أحد الطرفُت بكثرة العدد

                                 

 
شرح الوجيز  العزيزأحد٫تا ٮتص بو. كالثاين: أنو ال ٮتص بو، كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)

 .(ِٖٓ/ ْالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )، (ْٕٓ/ ُِ)
 .(ِٖٓ/ ْالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ِ)
 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
(، كأخرجو ابن ماجة ُب َّٕٗبرقم ) (ْٔٔ/ ٓ) ُب سننوالًتمذم  أخرجو انظر: (ْ)

( كلفظو )كأفرضهم زيد بن اثبت(، كصححو الشيخ األلباين ُٓٓبرقم ) (ٓٓ/ ُ)سننو: 
 .(ِِّ/ ّسلسلة األحاديث الصحيحة )رٛتو هللا ُب 

 .(ُِْ/ ِالربىاف )انظر:  (ٓ)
/ ُُركضة الطالبُت )، (ُِْ/ ِالربىاف )، (ٖٗٓ/ ُالرسالة للشافعي )انظر:  (ٔ)

ُْٕ). 
 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)
، عبد هللا بن عثماف بن عامر بن عمرك بن كعب القرشي التيمي، أبو بكر الصديقىو  (ٖ)

توُب مساء ليلة الثبلاثء لثماف لياؿ بقُت أكؿ من أسلم من الرجاؿ، كأكؿ ا٠تلفاء الراشدين، 
، (ّٔٗ/ ّاالستيعاب ُب معرفة األصحاب ). انظر: من ٚتادل اآلخرة سنة ثبلث عشرة

 .(ُّّ-َُّ/ ّأسد الغابة ط العلمية )



ِّٓ 

 

 .(ِ)يرجح، نص عليو ؛(ُ)هنع هللا يضر مافػػػػكعث ،هنع هللا يضر
 .(ْ)فالشافعي تركو اكتفاءن بذكرىمُب معناىم،  (ّ)كعػػػليٌ قاؿ األكثركف: 

  .(ٓ)كقاؿ آخركف: ال، النتشار الصحابة بعدىم كخركج علي من دار ا٢تجرة
كإف مل يوجد كاحد من األمرين ُب كاحد من الطرفُت أك كجد ُب كل منهما 

 .(ٔ)أحد األمرين تساكاي
 هنع هللا يضر كُب اآلخر عثماف هنع هللا يضر كعمر هنع هللا يضر كلو كاف ُب أحد الطرفُت أبو بكر

على الصحيح ُب إٟتاقو فيستوايف أك يرجح طرؼ العمرين؟ فيو  هنع هللا يضر كعلي
 .(ٕ)كجهاف

كيشبو أف ٬تيء مثلهما ُب تعارض الشيخُت حىت يستوايف  ُب "قاؿ الرافعي: 
  .(ٖ)"كجو، كيرجح طرؼ أيب بكر ُب كجو

ف ذلك إٚتاعا، كال يشًتط فيو انقراض كا  مهنع هللا يضر فإف كافقو سائر الصحابة

                                 
ثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن ىو أبو عبد هللا أك أبو عمرك ع(ُ) 

رابع من أسلم، ذك النورين اثلث ا٠تلفاء الراشدين،  عبد مناؼ ابن قصي القرشي األموم،
يـو اٞتمعة لثماف لياؿ خلت من ذم اٟتجة يـو التلبية  و البغاةقتلكزكج بنيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

أسد ، (َُْْ -َُّٕ/ ّاالستيعاب ُب معرفة األصحاب )انظر:  .سنة ٜتس كثبلثُت
 .(ٖٕٓ/ ّالغابة ط العلمية )

 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)
عنو بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد  ىو أبو اٟتسن علي ٍبن أىيب طالب رضى هللا(ّ) 

، قتل شهيدا ملسو هيلع هللا ىلصمناؼ ابن قصي القرشي ا٢تامشي، رابع ا٠تلفاء الراشدين كزكج ابنة النيب 
(، اإلصابة ُب ٘تييز َُٖٗ/ ّق(. انظر: االستيعاب ُب معرفة األصحاب )َْسنة: )

 (.ْٖٔ-ْْٔ/ ْالصحابة )
 .(ُْٕ/ ُُالبُت )ركضة الط، (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٔ)
 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)
 .(ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٖ)



ِّٔ 

 

عصر اجملمعُت ُب أصح الوجهُت حىت ال يتمكن أحد منهم من الرجوع، بل يكوف 
  .(ُ)قولو األكؿ مع قوؿ الباقُت حجة عليو

، كا١تشهور عند (ِ)كإف سكتوا فا١تركم عن الشافعي كاألصوؿ أنو ليس ْتجة
  .(ّ)األصحاب أنو حجة

 .(ْ)كُب كونو إٚتاعا كجهاف
كىذا إذا مل تظهر أمارات الرضى من الساكتُت، فإف ظهرت "قاؿ الركايين: 

ُب كونو حجة أك إٚتاعا انقراض العصر على  ناىفهو إٚتاع قطعا، كشرط 
  .(ٓ)"الصحيح

كىل تفًتؽ اٟتاؿ بُت أف يكوف ذلك صدر على كجو الفتيا أك اٟتكم من 
  :حاكم أك إماـ؟ فيو طرؽ

 ،كاف حجة، كإف كاف حكما  ،أنو إف كاف فتيا :ىريرةأحدىا عن ابن أيب 
 .(ٔ)فبل

 .(ٕ)فبل ،كاف حجة، كإال  ،كاثنيها عن أيب إسحاؽ: أنو إف كاف حكما
 .(ُ)كاثلثها قوؿ اٞتمهور: أنو ال فرؽ
                                 

/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ْٕٓ/ ُِيز )العزيز شرح الوجكىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)
ْ). 

 .(ْ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ِ)
 .(ُْٖ/ ُُركضة الطالبُت )كا١تذىب أنو حجة. انظر:  (ّ)
أحد٫تا: يكوف إٚتاعا ال يسوغ معو االجتهاد؛ ألف عدـ ا٠تبلؼ مع االنتشار ٯتنع من  (ْ)

 من إثبات ا٠تبلؼ.
كاالجتهاد معو جائز؛ ألف من نسب إىل ساكت قوال أك اعتقادا  كالثاين: ال يكوف إٚتاعا

 .(ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِٗ/ ُُ)  ْتر ا١تذىبانظر:  فقد افًتل عليو.
العزيز ا١تقصود ابلركايين ىنا ىو أبو ا١تكاـر ابن أخت الركايين صاحب البحر. انظر:  (ٓ)

 .(ْٕٔ/ ُِشرح الوجيز )
 .(ُْٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْ/ ِاألدلة ُب األصوؿ )قواطع انظر:  (ٔ)
 .(ْ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ٖٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ٕ)



ِّٕ 

 

كخصص الركايين ا٠تبلؼ ابألمر الذم ٯتكن استدراكو، كقاؿ: ما ال ٯتكن 
  .، كفيو نظر(ِ)إٚتاعا قطعافيكوف  ؛كاستباحة الفرج ،استدراكو كإراقة الدـ

قاؿ الرافعي:  ،أما إذا مل ينقل قوؿ كال سكوت، ىذا كلو إذا نقل السكوت
٬توز أف ال يلحق هبذا، ك٬توز أف يستدؿ بو على السكوت، ألنو لو قاؿ شيئا 

 .(ْ)، كاختار النوكم الثاين(ّ)لنقل
كاف كسكوت   /(ٔ)إف كاف ٦تا تعم بو البلول": (ٓ)اإلماـ فػػػػػخر الدينكقاؿ 

 .(ٕ)"الناُب، كإال مل يكن إٚتاعا كال حجة
كمل  ،كانتشر ،كأما إذا قاؿ التابعي أك من بعده قوال قبل استقرار ا١تذاىب

فظاىر كبلـ اٞتمهور أف حكمو حكم قوؿ الصحايب ا١تنتشر من غَت  ؛ٮتالف
 .(ٖ)٥تالفة

كالثاين: أنو ليس ْتجة، كقاؿ ابن الصباغ: األصح أنو إٚتاع، قاؿ النوكم: 

                                 

 
 .(ْ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ْٕٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(ُِٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)
 .(ْٕٔ/ ُِ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ّ)
قلت: ا١تختار أف عدـ النقل كنقل السكوت؛ ألنو األصل كالظاىر، كهللا قاؿ: " حيث(ْ) 
  ."أعلم

 .(ُْٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: 
، تعلم دمحم بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي البكرم اإلماـ فخر الدين الرازمىو  (ٓ)

، من مصنفاتو:    ،مفاتيح الغيبتفسَت على كالده ٍب على الكماؿ السمناين، كبرع ُب العلـو
، كغَت ككتاب البياف كالربىاف ُب الرد على أىل الزيغ كالطغياف   ،كا١تنتخب ،ككتاب احملصوؿ

طبقات ، (ُٖ/ ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق( انظر: َٔٔتوُب سنة ) ذلك،
 .(ٓٔ/ ِالشافعية البن قاضى شهبة )

 /أ(.ُْٗهناية اللوحة ) (ٔ)
 .(ُٗٓ/ ْرازم )احملصوؿ للانظر:  (ٕ)
 .(ٗٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ٖ)



ِّٖ 

 

 .(ُ)بل فرؽ بُت التابعي كغَتهفكىو األحق، 
 

كليس ْتجة عندان،  (ِ)االستحسافا١تختلف ُب كونو حجة  األصل الثاين:
 .(ّ)كسيأٌب من بعد

، ك٣تمل ،كظاىر ،إذا عرؼ ذلك، فالداؿ من الكتاب كالسنة ينقسم إىل نص
فالنص كالظاىر يدالف على الشيء من ٚتيع كجوىو، كاجململ يدؿ عليو من بعض 

َّ هت متُّٱ :كجوىو، كقولو تعاىل
َّ مل يك ىك ٱُّٱ،(ْ)

(ٓ)، 
َّ مبنب زب رب  يئُّٱ

، فاألكؿ ال يدؿ على القدر، كالثالث ال يدؿ (ٔ)
( ٕ) ]غَته[يدؿ على أنو طهر أك حيض، كالنص ىو الداؿ على معٌت ال ٭تتمل 

، كقد يطلق النص (ٗ)دؿ على معٌت ىو ظاىر فيو ك٭تتمل غَته، كالظاىر ما (ٖ)
، كأطلقو ا١تاكردم على ما دؿ على معٌت  (َُ)على ا١تعٌت الذم دؿ عليو الظاىر

                                 
 .(ٗٓ/ ُاجملموع )انظر:  (ُ)
: اعتقدتو م. يقاؿ: استحسنت كذا أيءىو اعتقاد حسن الش لغة االستحساف (ِ)

 .حسنا
 .ترؾ القياس ١تا يستحسن اإلنساف من غَت دليل كاالستحساف اصطبلحا: ىو

التبصرة ُب أصوؿ الفقو كهبذا التعريف رده الشافعية، كمل ٬تعلوه من األدلة ُب الشرع. انظر: 
 .(ُُٕا١تستصفى )ص: ، (ِٖٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ ) ،(ِْٗ)ص: 

 (.ِْٔانظر: )ص: (ّ)
 .ِٗسورة األنعاـ، اآلية  (ْ)
 .ُُْسورة التوبة، اآلية  (ٓ)
 .ِِٖسورة البقرة، اآلية  (ٔ)
 .(ُٔٗا١تستصفى )ص: ُب النسخة )عنو(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٕ)
 .(ُٔٗا١تستصفى )ص: ، (َُٓ/ ُالربىاف ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ٖ)
 .(ِٓٗ/ ُا١تعتمد )انظر:  (ٗ)

 .(ُٔٗا١تستصفى )ص: انظر:  (َُ)



ِّٗ 

 

، ككذا يطلقو (ُ)فقاؿ: النص ما كرد بو السمع ُب تعليق حكم ابالسم كيف كاف
 .(ِ)ا٠تبلفيوف

 

  .كالسنة ثبلثة أضرب: مستفيض، كمتواتر، كآحاد
فا١تستفيض: ما يبدك منتشرا من الرب كالفاجر، "ا١تاكردم كالركايين:  قاؿ

ك٭تققو العامل كاٞتاىل، فبل يشك فيو ٥ترب كال سامع، انتشاره ُب آخره كانتشاره ُب 
 .(ّ)"بله أبعداد الركعاتأكلو، كىو أقول األخبار كأثبتها حكما، كمثَّ 

حىت كثر عددىم كبلغوا عددا  كا١تتواتر: ما ابتدأ بو الواحد بعد الواحد"قاال: 
  .(ْ)ينتفي عن مثلهم هتمة التواطؤ كالغلط

 كالفرؽ بينو كبُت االستفاضة من ثبلثة أكجو: 

تواتر يكوف ُب أكلو خرب آحاد، ٓتبلؼ أحدىا: اختبلفهما ُب االبتداء، فا١ت
 االستفاضة كإف اتفقا ُب االنتهاء.

 ا١تخرب، كيراعى ُب التواتر.كاثنيها: أف االستفاضة ال يراعى فيها عدالة 

كاثلثها: أف خرب االستفاضة ينتشر من غَت قصد لركايتو، كخرب التواتر تقصد 
  .(ٓ)"ركايتو
يفيداف العلم كليس العدد فيهما  (ٕ)ا[ك٫ت] نظر، (ٔ)فرؽ[ال]ك  اٟتدُب ك 

                                 
 .(ُْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 ا٠تبلفيوف ىم الذين صنفوا ككتبوا ُب مسائل ا٠تبلؼ.   (ِ)
 .(ُُِ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
كىذا التعريف فيو نظر، فإنو يفهم منو أف ا١تتواتر يكوف ركاتو شخص أك شخصاف ُب  (ْ)

نزىة ر: األكؿ، ٍب يكثر عددىم، كليس كذلك، بل من شركطو كثرة الطرؽ من األكؿ. انظ
 .(ّٕالنظر ُب توضيح ٩تبة الفكر )ص: 

 .(ُُِ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ. (ٔ)  ُب النسخة )كالقـو
 (.ُُِٓب النسخة )كىل(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب ا١تطلب العايل ) (ٕ)



َِْ 

 

 .(ِ( )ُ)ا٤تصور 

كخرب الواحد: ما أخرب بو الواحد كاٞتمع القليل الذين ٬توز على مثلهم  
  .(ْ)، فبل يشًتط فيو العدد عندان كعند اٞتمهور(ّ)التواطؤ كالغلط

  .(ٓ)كال يفيد العلم ابطنا، كُب إفادتو لو ظاىرا كجهاف
  .(ٕ)كجهاف (ٔ)كتشًتط فيو العدالة الظاىرة، كُب الباطنة

قيبل ُب تعديلو خرب الواحد كتعديل الراكم عنو، كإف  ،فإف قلنا: ال تشًتط
ففي قبوؿ تعديل الراكم عنو كجهاف كالوجهُت ُب تعديل شاىد الفرع  ،اشًتطناىا

 أصلو.

على أمر من األمور  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاإلٚتاع: اتفاؽ أىل االجتهاد من أمة دمحم 

                                 
 يقتضيو السياؽ حسب قواعد اللغة. ُب النسخة )٤تصور(، كا١تثبت ما (ُ)
 .(ُٓ/ ِاإلحكاـ لآلمدم )، (ِّٕ/ ُقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ِ)
 .(ُُّ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)
، (ٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )، (ّٕاللمع ُب أصوؿ الفقو للشَتازم )ص: انظر:  (ْ)

 .(َُّ/ ِشرح ٥تتصر الركضة )، (ّٕ/ ّالفصوؿ ُب األصوؿ )
ىذه ا١تسألة فيها خبلؼ طويل بُت أىل األصوؿ فمنهم من قاؿ إنو يفيد العلم ٔتعٌت  (ٓ)

الظن، كمنهم من قاؿ إنو يفيد العلم اليقيٍت، كمنهم من قاؿ إنو يفيد العلم إذا اقًتنت بو 
، (ِّ/ ِاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم )، (ُُٔا١تستصفى )ص: قرينة. انظر: 
 .(ُّٓ/ ٔالبحر احمليط )

  أحد٫تا: ا١تنع؛ ألف ظاىر العلم من نتائج ابطنو فلم يفًتقا.كالوجهاف: 
 كالثاين: يوجبو؛ ألف سكوف النفس إليو موجب لو، كلوالىا كاف ظنا.

-ُّٓ/ٔالبحر احمليط ) ،(ُُْ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ٖٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  
ُّٔ) 
. أكامر هللا، كٕتنب مناىيو كما يثلم مركءتو االستقامة بلزـك أداءالعدالة الباطنة: ىي  (ٔ)

 .(ُُٔ/ ٔالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )انظر: 
 .(ُّْ/ ِاإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )، (ٖٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٕ)



ُِْ 

 

 .(ِ) ، فيكوف حجة على من بعدىم(ُ)لداللة كأمارة، سواء بلغوا عدد التواتر أـ ال
 .(ّ)كُب اختصاصو هبذه األمة خبلؼ

كلو خالف كاحد فإف كاف كبلمو مردكدا بنص مل يعتد بو، كما خالف ابن 
 (ٖ)[(ٕ)كحػػػذيفة]كقاؿ: ليست من القرآف،  (ٔ)كا١تعوذتُت (ٓ)]الفاٖتة[ُب  (ْ)مسعود

 .(ِ)( ُ)فارالصـو اإلس أف أكؿُب  (ٖ)[(ٕ)كحػػػذيفة]

                                 
اإلهباج ُب شرح ، (ُِٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َُٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

 .(ّْٗ/ ِا١تنهاج )
 (َُٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) .(ِّٓ/ ِاإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )انظر:  (ِ)
كىو قوؿ أيب علي  ،ذىب بعض ا١تتكلمُت إىل أف إٚتاع غَت ىذه األمة ال يكوف حجة (ّ)

علي بن أيب ىريرة ألف اليهود كالنصارل قد أٚتعوا على قتل عيسى ابن مرًن كقد أخرب هللا 
 تعاىل بكذب الفريقُت.

حجة على من بعدىم من أمتهم، لوجوب العمل بشرائع األنبياء  كقاؿ آخركف منهم: يكوف
ْتر ا١تذىب ، (َُٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  ُب عصر بعد عصر ما مل يرد نسخها.

(ُُ /ُِٕ). 
ىو أبو عبد الرٛتن عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب  ا٢تذيل، من األكلُت ُب (ْ) 

ابٞتنة، توُب سنة: ملسو هيلع هللا ىلص كالفقهاء، شهد لو رسوؿ هللا اإلسبلـ، صحايب جليل، من ا١تكثرين 
(، أسد ْٗٗ -ٕٖٗ/ ّق(، كدفن ابلبقيع. انظر: االستيعاب ُب معرفة األصحاب )ِّ)

 (.ُّٖ/ ّالغابة )
 .(ُِٖ/ ُُْتر ا١تذىب )ُب النسخة )اآلية( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٓ)
/ ّٓ)١تعوذتُت ليست من القرآف أٛتد ُب مسنده أخرج أثر ابن مسعود هنع هللا يضر ُب أف ا (ٔ)

 (.ِْْٗبرقم ) (ِْٕ/ َُ)(، كأخرجو ابن حباف ُب صحيحو ُُِٖٖبرقم ) (ُُٕ
ن ب جابر أك حسل كىو ابنعبد هللا حذيفة بن اليماف، كاسم اليماف حسيل ىو أبو  (ٕ)

، كاف من  يعمرك بن ربيعة بن جركة بن اٟتارث بن مازف بن قطيعة بن عبس العبسي القطيع
ق(. ّٔكبار أصحاب  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كىو صاحب سر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص توُب سنة: )

 .(َٕٔ/ ُأسد الغابة )، (ّّْ/ ُاالستيعاب ُب معرفة األصحاب )انظر: 
/ ُُْتر ا١تذىب )ُب النسخة )أبو حذيفة( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٖ)

ُِٗ). 



ِِْ 

 

 .(ّ)اعتد بو ،كإف مل يكن مردكدا بو
 .(ْ)كىل يوجب اإلٚتاع القطع ابٟتكم أك الظن؟ فيو كجهاف

كلو ٕترد النطق بو عن العمل كفى على األصح، كما لو ٕترد العمل عن 
 .(ٓ)النطق

 :(ٕ)كجهاف (ٔ)كُب اشًتاط انقراض العصر
 /(َُ)لو خالفف، (ٗ)أنو ال يشًتط، كىو إٚتاع ُب اٟتاؿ (ٖ)عند الغزايل كغَته

ذلك مل يعتد بقولو، كيكوف قولو األكؿ مع الثاين حجة عليو   بعدأحد اجملمعُت 

                                 

 
 (.ُِّّٔبرقم ) (ِّٖ/ ّٖ)كاألثر أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  (ُ)
 .(َُُ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ُِٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َُُ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 أحد٫تا: أف اإلٚتاع معصـو يقطع بصحتو ليصح قياـ اٟتجة بو. (ْ)

كالغلط اعتبارا أبىلو ُب نفي العصمة عن  كالوجو الثاين: أف اإلٚتاع غَت معصـو من السهو
 .(َُٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ). انظر: آحادىم فكذلك عن ٚتاعتهم

 .(َُّ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
ىو موت ٚتيع من ىو من أىل االجتهاد ُب كقت نزكؿ  :ا١تقصود ابنقراض العصر (ٔ)

ا١تهذب ُب أصوؿ  (،ّْٖ/ٔانظر: البحر احمليط ) اٟتادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها.
  (.ْٖٖ/ِالفقو )

أحد٫تا: أنو شرط كقاؿ أبو إسحاؽ الشَتازم: ىو األصح. كالثاين: أنو ليس بشرط.  (ٕ)
قواطع ، (ٖٗ/ ّالتلخيص ُب أصوؿ الفقو )، (ّٕٓالتبصرة ُب أصوؿ الفقو )ص: انظر: 

 .(ُٔ/ ِاألدلة ُب األصوؿ )
األستاذ أبو إسحاؽ اإلسفرايُت، كإماـ اٟترمُت، لكن إذا كاف اإلٚتاع قوليا، أك  (ٖ)

 .(ُٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ِٖٔ/ ُالربىاف ُب أصوؿ الفقو)مقطوعا بو. انظر: 
التلخيص ُب ، (ّٕٓرة ُب أصوؿ الفقو )ص: التبص، (ُِٓا١تستصفى )ص: انظر:  (ٗ)

 .(ُٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ٖٗ/ ّأصوؿ الفقو )
 /ب(.ُْٗهناية اللوحة ) (َُ)



ِّْ 

 

 .كما ىو حجة على غَته
 .(ُ)كقيل: يشًتط

يشًتط ُب األحكاـ اليت ال يتعلق هبا إتبلؼ كاستهبلؾ، "كقاؿ ا١تاكردم: 
 .(ِ) "ذلك كقتاؿ مانعي الزكاة بو كحكى ا٠تبلؼ فيما يتعلق

 (ّ)فقد تقدـ ا٠تبلؼ ،كلو قاؿ ابٟتكم بعض اجملتهدين كعلم الباقوف كسكتوا
ُب أف ذلك إٚتاع كما ُب الصحايب، كقطع بعضهم أنو ليس إبٚتاع  (ّ)ا٠تبلؼ

 .(ْ)كال حجة
 :كاجملمع عليو ضرابف"قاؿ الركايين: 

الصياـ كٖترًن أحد٫تا: ما علم أنو من الدين ابلضركرة، كوجوب الصبلة ك 
 .، فيجب االنقياد لو من غَت اعتبار لئلٚتاع فيو(ٓ)الراب

 :كاثنيهما: ما مل يعلم كذلك، كىو ضرابف
أحد٫تا: ما اشًتؾ ا٠تاصة كالعامة ُب معرفتو، كأعداد الركعات كمواقيت 

                                 
 .(ُٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ٖٗ/ ّالتلخيص ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ُ)
ذكر كجهُت ُب انقراض العصر فيما يتعلق بو اتبلؼ كاستهبلؾ، أحد٫تا أنو يشًتط   (ِ)

كسائر األحكاـ. كالثاين: ال يشًتط، كليس ألحد خبلفو بعد استقرار اإلٚتاع؛ لكوهنا من 
 .(ُُّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )األمور العظاـ. انظر: 

 (.ِّٔانظر: )ص:  (ّ)
 .(ُٕٔ/ ِظائر للسبكي )األشباه كالنكا١تذىب أنو حجة. انظر: 

فيو أقواؿ: ذىب بعض أىل العلم إىل أنو إٚتاع كحجة، كذىب الشافعي إىل أنو ليس  (ْ)
أنو إف كاف ذلك ليس إبٚتاع كال حجة، كقاؿ ابن أيب ىريرة من أصحاب الشافعي إىل 

اإلحكاـ ُب أصوؿ انظر:  كاف إٚتاعا.  ، مل يكن إٚتاعا، كإف كاف فتيا ،حكما من حاكم
 .(ْٔٓ/ ٔالبحر احمليط )، (ِِٓ/ ُلآلمدم ) األحكاـ

: النمو كالزايدة. انظر: لساف اٍلقىٍصًر، كىأىًلفيوي بىدىؿه ًمٍن كىاكو الراب ُب اللغة بكسر الراء ك ( ٓ)
 (. ُٖٕ(، ٖترير ألفاظ التنبيو)ص َّْ/ُْالعرب )

كُب االصطبلح: عقد على عوض ٥تصوص غَت معلـو التماثل، ُب معيار الشرع، حالة 
 (.  َّ/ِ(، مغٍت احملتاج )ُِٔ/ِالعقد، أك مع أتخَت ُب البدلُت أك أحد٫تا. ٖتفة احملتاج )



ِْْ 

 

العلماء، كىل ] الصلوات كسًت العورة كٖترًن بنت البنت، فهذا يعترب فيو إٚتاع
بت إٚتاعا؟ فيو كجهاف: ثهم عليو ما قالعامة معهم فيو، كلوال كفا يعترب إٚتاع

 .الشًتاكهم معهم ُب العلم بو (ُ)[أحدىا: يعترب، كلواله ما ثبت إٚتاعهم
كأصحهما: ال يعترب، ألف اإلٚتاع إ٪تا يصح إذا كقع عن نظر كاجتهاد، 

 .)همكالعامة ليسوا من أىل ذلك، كأيضا خبلفهم ال يؤثر فبل يعترب إٚتاع
كالثاين: ما اختص العلماء ٔتعرفتو دكف العامة، كنصب الزكوات كٖترًن ا١ترأة 

  .على عمتها كخالتها، فيعترب فيو إٚتاع العلماء دكف العامة
 ف:كُب اعتبار غَتىم من ا١تتكلمُت كجها

 .أحد٫تا: نعم، كيؤثر خبلفهم ألهنم من أىل العلم ك٢تم معرفة ابألصوؿ
كخبلفهم ال يؤثر ألف الفقهاء أقـو ٔتعرفة األحكاـ كأكثر كاثنيهما: ال يعترب، 

 . (ِ)"حفظا للفركع

لتعذر معرفة  ؛كشذ بعض أصحابنا فقاؿ: يعترب إٚتاع معظم العلماء ال كلهم
 .(ّ)ذلك

  .(ْ)كيكوف حجة ،ك٬توز انعقاد اإلٚتاع عن القياس
ف من أصحابنا: ال يكو  (ٓ)كقاؿ دمحم بن جرير الطربم"قاؿ الركايين: 

                                 
/ ُْتر ا١تذىب )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ُ)
ّٓ). 
 .(ّٓ-ّْ/ُر ا١تذىب )ْتانظر:  (ِ)
 .(ُْ/ ّالتلخيص ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ّ)
قواطع األدلة ُب ، (ٖٖاللمع ُب أصوؿ الفقو )ص: ، (ِّٕالتبصرة )ص: انظر:  (ْ)

 .(ْْٕ/ ُاألصوؿ )
جامع البياف، : تفسَت ومصنفاتمن خ، ر ا١تؤرًٌ ، اإلماـ ا١تفسًٌ ( ىو: دمحم بن جرير الطربمٓ)

 ْٖٓ/ِق(. انظر: اتريخ بغداد)َُّكاتريخ األمم كا١تلوؾ كغَت٫تا، توُب ببغداد سنة )
 (.َّ(، طبقات ا١تفسرين)ص ُِٓ/ِ) (، تذكرة اٟتفاظ ّٗٓرقم



ِْٓ 

 

 .(ُ)"حجة

كلو اختلف الصحابة على قولُت كأٚتع التابعوف على أحد٫تا مل يكن إٚتاعا 
  .(ِ)على الصحيح

 ينقض اٟتكم ابالجتهاد ُب أربعة مواضع: القاضيف األدلةإذا عرؼ أصوؿ 

 ،أك السنة ا١تتواترة ،األكؿ: إذا ابف أنو خالف مقطوعا بو، كىو نص الكتاب
الصبلة إذا تيقن ا٠تطأ  (ّ)]إعادة[ ؼ عدـ كجوبكاإلٚتاع، ٓتبل ،كا١تستفيضة

 .(ْ)ُب القبلة ُب قوؿ
إىل  يلتفتافففي نقض حكمو كجهاف  ،كلو حكم حاكم بصحة بيع أـ الولد

، ككافقو (ٓ)حكم ٔتنعو -هنع هللا يضر  -أف اإلٚتاع ىل انعقد على منعو أـ ال، ألف عمر 
، ٍب قيل: إنو (ٔ)ُب خبلفتو  –هنع هللا يضر - كغَته، ٍب خالفو عليٌ  –هنع هللا يضر  -ككافقو علٌي 

 .(ٕ)إنو رجع إىل موافقتو

 :كُب كيفية البناء على ىذا األصل كجهاف

                                 
 .(ٖٖاللمع ُب أصوؿ الفقو )ص: ، (ِّٕالتبصرة )ص: انظر:  (ُ)
 .(َُٓا١تستصفى )ص: ، (ّٖٕالتبصرة )ص: انظر:  (ِ)
بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب ا١تطلب العايل ما  (ّ)

 (.ِٓٓ)ص:
،  (ْٕٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٔ/ ُّالبياف )، (ُُٖ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ْ)

 .(َّْ/ ُٖكفاية النبيو )
يرثن، قضى عمر ُب أمهات األكالد أف ال يبعن، كال يوىنب، كال "عن ابن عمر قاؿ:  (ٓ)

 ُب عبد الرزاؽ الصنعاين". أخرجو يستمتع هبا صاحبها ما كاف حيا، فإذا مات عتقت
 (.ُِِّٓبرقم ) (ِِٗ/ ٕ) ومصنف
اجتمع رأيي كرأم عمر ُب أمهات "عن عبيدة السلماين، قاؿ: ٝتعت عليا يقوؿ:  (ٔ)

 ومصنف ُب ". أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاينٍب رأيت بعد أف يبعن"قاؿ:  "األكالد أف ال يبعن
 (.ُِِّْبرقم ) (ُِٗ/ ٕ)

/ ٗكفاية النبيو )،  (ٖٓٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )، (ُٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)
(ٗ /ُّ). 



ِْٔ 

 

أحد٫تا: أنو مبٍت على ا٠تبلؼ ُب اشًتاط انقراض العصر ُب اإلٚتاع، فإف مل 
كال أثر للخبلؼ بعده،  ،فقد حصل اإلٚتاع أكال ،نشًتطو كىو ظاىر ا١تذىب

 .(ُ)نقضويلذلك، كإف اشًتطناه مل نقض القضاء بصحتو يف
كاثنيهما: أنو مبٍت على أف اإلٚتاع ىل ٭تصل ابالتفاؽ بعد االختبلؼ؟ 

 .(ِ)ىذا ال ينقض علىكظاىر ا١تذىب أنو ال ٭تصل، ف
كأنو كاف لو قوؿ قدًن  ،كقد قيل: إف اإلٚتاع انعقد ُب آخر زمن الشافعي

 .(ّ)ّتواز بيعها فرجع عنو

  .(ٔ)على الصحيح (ٓ)ككذا الظاىرية ،(ْ)يعةكال اعتداد ٓتبلؼ الش

                                 
 .(ٖٔٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )، (ْٖٗ/ ُٗهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
 .(ٖٔٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )، (ٖٓ/ ٓالبياف )انظر:  (ِ)
/ ٗاجملموع )، (ٖٔٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )، (ْٖٗ/ ُٗا١تطلب )هناية انظر:  (ّ)

ِّْ). 
الذين زعموا أف علينا ىو األحق ُب كراثة  ، كىماالثنا عشريةك اإلمامية كيقاؿ ٢تم الشيعة (ْ) 

دكف الشيخُت كعثماف مهنع هللا يضر أٚتعُت كقد أطلق عليهم اإلمامية ألهنم جعلوا من  كراثة ا٠تبلفة
ألساسية اليت تشغلهم كٝتيُّوا ابالثٌت عشرية ألهنم قالوا ابثٍت عشر إمامنا دخل اإلمامة القضية ا

 ،(َّٓ/ ّاالعتصاـ للشاطيب )انظر: آخرىم السرداب بسامراء على حد زعمهم. 
 .(ُٓ/ ُا١توسوعة ا١تيسرة ُب األدايف كا١تذاىب كاألحزاب ا١تعاصرة )

ىػ،  َِٕاين الظاىرم ا١تتوَب سنة الظاىرية: مذىب فقهي أسسو داكد بن علي األصبه (ٓ)
ىػ، كما يعد اإلماـ ابن حـز ا١تؤسس الثاين كا١تقعد ٢تذا ا١تذىب، كيرل أصحاب ىذا َِٕ

ا١تذىب أف مصدر الفقو ىو النص فحسب، فبل أيخذكف ابلقياس، كال االستحساف، كال 
كن ا١تصاحل ا١ترسلة، قاؿ ابن كثَت عن داكد الظاىرم: قد كاف من الفقهاء ا١تشهورين، كل

حصر نفسو بنفيو للقياس الصحيح، فضاؽ بذلك ذرعو ُب أماكن كثَتة من الفقو، كركل 
 عن اإلماـ أٛتد أنو تكلم فيو بسبب كبلمو ُب القرآف، كأف لفظو بو ٥تلوؽ.

(، اتريخ ا١تذاىب اإلسبلمية أليب زىرة ُٓ/ ُُانظر: البداية كالنهاية البن كثَت )
 .(ْْٓ)ص
كا بيع أـ الولد، كيقوؿ النوكم رٛتو هللا إنو ال عربة ٓتبلفهم. الظاىرية كالشيعة جوز  (ٔ)



ِْٕ 

 

كليس النقض ُب ىذه الصورة حيث قلنا بو ١تخالفة خرب الواحد كما زعمو 
 .(ُ)الغزايل، بل ١تخالفة اإلٚتاع

الثاين: إذا ابف أف حكمو على خبلؼ خرب الواحد الصحيح الصريح الذم 
  .(ّ)عن قبولو /(ِ)الفهم ينبوال ٭تتمل إال أتكيبل بعيدا 

فمن ذلك ما أفىت حنفي ببطبلف الفسخ الصادر من أحد ا١تتبايعُت ُب 
نقضنا  ؛، كإف كاف ىو القياس(ْ)خيار اجمللس نفي٣تلس العقد على مذىبو ُب 

، كال التفات ٟتملو ا١تتبايعُت على (ٓ)١تخالفة اٟتديث الصحيح الصريح ؛حكمو
 .(ٔ)ُتما١تتساك 

 ،تفسَت الذم ذكرانه اتباعا للقياسابل (ٕ)كمنها إذا حكم ببطبلف بيع العرااي

                                 

 
 .(ِّْ/ ٗاجملموع )انظر: 

يفهم ىذا من كبلـ الغزايل فإنو ذكره ُب ضمن ٥تالفة ا٠ترب الواحد بتأكيل بعيد. انظر:  (ُ)
 .(َّٓ/ ٕالوسيط )

 /أ(.ُٓٗهناية اللوحة ) (ِ)
   .(َّٓ/ ٕالوسيط )انظر:  (ّ)
/ ٓبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )، (ُٕٓ/ ُّا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ْ)

ِِٖ). 
عن كىو حديث أخرجو البخارم كمسلم ُب صحيحيهما من حديث ابن عمر هنع هللا يضر  (ٓ)

إذا تبايع الرجبلف فكل كاحد منهما اب٠تيار ما مل يتفرقا، ككاان "رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 
َت أحد٫تا اآلخر، فإف خَت أحد٫تا اآلخر فتبايعا على ذلك، فقد كجب البيع، ٚتيعا، أك ٮت

صحيح ". انظر: كإف تفرقا بعد أف تبايعا كمل يًتؾ كاحد منهما البيع، فقد كجب البيع
 (.ُُّٓرقم ) (ُُّٔ/ ّصحيح مسلم ) (،ُُِِرقم ) (ْٔ/ ّالبخارم )

 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َّٓ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٔ)
 -أم يهبو ٙترة عامها-ة كقضيَّة، كىي لغة: النخلة ييعريها الرجلي غَتىه رًيَّ العرااي ٚتع عى  (ٕ)

( ٖٗ/ّهتذيب اللغة ) (،َْٔ/ِفيىعركىا أم يقصدىا لطلب ٙترىا. انظر: ا١تصباح ا١تنَت )
 (.ِٖٗ/ْمقاييس اللغة )



ِْٖ 

 

الوارد فيو، كال عربة بتأكيلو لو بصورة  (ُ)١تخالفتو اٟتديث الصحيح الصريح ؛نقض
 .(ِ)بعيدة

كمنها إذا حكم بتحرًن أكل اٞتنُت الذم كجد ميتا ُب بطن أمو ا١تذكاة، أك 
١تخالفتو اٟتديث الصحيح الصريح ُب  ؛(ّ)نقض ،بطبلف بيعو اتباعا للقياس

 .(ٓ()ْ)لوح
صطخرم: ينقض حكمو، إلقاؿ ا ،كمنها إذا حكم بصحة النكاح ببل كيل

                                 

 
 بتمر كيبلن.  -كمثلو العنب على ا١تذىب–طب على رؤكس النخل خرصان كشرعان: بيع الرُّ  

 (.ُٗ(، التنبيو ُب فقو الشافعي )صِّٕاللباب ُب فقو الشافعي )صانظر: 
(، كمسلم ُب ُِِٗ، برقم )(ٕٔ/ ّ)كاٟتديث أخرجو البخارم ُب صحيحو  (ُ)

أف رسوؿ هللا ( من حديث زيد بن اثبت هنع هللا يضر كغَته "ُّٗٓ، برقم )(ُُٗٔ/ ّ)صحيحو 
 ". رخص ُب العرااي أف تباع ٓترصها كيبلملسو هيلع هللا ىلص
فإهنم ٛتلوىا على أم يشًتم ا١تعرم ٙترة النخل من ا١تعرل ابلتمر عند إصراـ النخل.  (ِ)

/ ٔالبحر الرائق شرح كنز الدقائق )، (ُْٗ/ ٓبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )انظر: 
ِٖ). ، 
 .(ُْٖ/ ُِح الوجيز )العزيز شر ، (َّٓ/ ٕالوسيط )انظر:  (ّ)
(، عن أيب ُُّّْ، برقم )(ِْْ/ ُٕ)كاٟتديث أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده  (ْ)

(،عن جابر ِِٖٖ، برقم )(َُْ/ ّ)سعيد ا٠تدرم رضي هللا عنهما، كأبو داكد ُب سننو 
(،عن أيب سعيد ُْٕٔبرقم ) (ُِْ/ ّ)بن عبد هللا رضي هللا عنهما ، كالًتمذم ُب سننو 

"، كقاؿ الًتمذم ذكاة اٞتنُت ذكاة أمو"ن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: ا٠تدرم رضي هللا عنهما ع
 حسن صحيح.

عن أيب سعيد، قاؿ: ( ِِٕٖبرقم ) (َُّ/ ّ)كأخرجو أبوداكد بلفظ آخر ُب سننو 
. كقاؿ مسدد: قلنا: اي رسوؿ هللا "كلوه إف شئتم"سألت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اٞتنُت فقاؿ: 

كلوه إف "ننحر الناقة، كنذبح البقرة كالشاة فنجد ُب بطنها اٞتنُت أنلقيو أـ أنكلو؟ قاؿ: 
 ".شئتم فإف ذكاتو ذكاة أمو

 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َّٓ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٓ)
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  .(ِ)على األمة كالصغَتة (ُ)كال التفات إىل ٛتلهم اٟتديث الوارد فيو
كاٟتنفية حيث ٭تكموف ٓتبلؼ ا٠ترب الصحيح اترة يتأكلونو أتكيبل ضعيفا، 

تقدٯتهم القياس على خرب كاترة ال يتأكلونو كيقدموف القياس عليو على أصلهم ُب 
 .(ّ)الواحد

كذكر الغزايل ُب الفصل مسألة ليست منو، كإ٪تا أذكرىا تبعا لو، كىي أنو لو 
 ،غَته كأ أك ىو ،فوثق بقولو بناء على مذىبو ،(ْ)حكم حنفي بشهادة فاسق

 .(ٓ)نقض حكمو على الصحيح ؛بشهادة شاىد بناء على عدالتو، ٍب ابف فسقو

  .ا ٮتالف القياس اٞتلي فينقض حكموالثالث: أف ٭تكم ٔت
، كىو نوعاف: (ٔ)كالقياس: إٟتاؽ الفرع ابألصل ُب اٟتكم الشًتاكهما ُب علة

                                 
(من حديث عائشة رضي ِِّْٕم )، رق(ّْٓ/ َْ) همسندأخرجو اإلماـ أٛتد ُب  (ُ)

قالت: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أٯتا امرأة نكحت بغَت إذف كليها، فنكاحها ابطل، هللا عنها 
 .فإف أصاهبا فلها مهرىا ٔتا أصاب من فرجها، كإف اشتجركا، فالسلطاف كيل من ال كيل لو"

، رقم (ّٖٗ/ ِ)مذم ُب سننو (، كالًت َِٖٓ، رقم )(ِِٗ/ ِ)كأخرجو أبوداكد ُب سننو 
 "ال نكاح إال بويل"أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ( من حديث أيب موسى األشعرم هنع هللا يضر َُُُ)

 .(ِِٗ/ ِ)كحكم عليو األلباين ابلصحة ُب صحيح سنن أيب داكد 
لكفء، قاؿ اٟتنفية إف اٟتديث ٤تموؿ على األمة، كالصغَتة، كاجملنونة، أك على غَت ا (ِ)

البحر الرائق شرح كنز ، (ُِ/ ٓا١تبسوط للسرخسي )أك ا١تقصود نفي الكماؿ. انظر: 
 .(ُُٕ/ ّالدقائق )

ىذا األصل كضعو عيسى بن أابف أبف خرب الواحد إذا خالف القياس يؤخذ ابلقياس  (ّ)
 أليب بكر اٞتصاص الفصوؿ ُب األصوؿكيًتؾ خرب الواحد إذا كاف راكيو غَت فقيو. انظر: 

 .(ُٗٓأصوؿ البزدكم )ص: ، (ُِٗ/ ّ)
/ ُٔا١تبسوط للسرخسي )األصح عند اٟتنفية عدـ قبوؿ شهادة الفاسق. انظر:  (ْ)

 .(َِٕ/ ٔبدائع الصنائع )، (ُُّ
 .(َّٓ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٓ)
 .(ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُّٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

 .(َِٖا١تستصفى )ص: ، (َٕ/ ِاألصوؿ )قواطع األدلة ُب كانظر ُب تعريفو: 
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 .(ُ)كقياس شبو ،نوعاف: قياس معٌت
 :كجهاف ،كُب الفرؽ بينهما

أحد٫تا: أف قياس ا١تعٌت: ما أخذ حكم فرعو من معٌت أصلو، كقياس الشبو: 
 .(ِ)ما أخذ حكم فرعو من شبهو أبصلو

كاثنيهما: أف قياس ا١تعٌت: ما مل يكن لفرعو إال أصل كاحد أخذ حكمو من 
  .(ّ)معناه، كقياس الشبو: ما ٕتاذبتو أصوؿ أٟتق أبقواىا

 .(ْ)كقياس ا١تعٌت أقول من قياس الشبو

 :كينقسم إىل جلي كخفي ،النوع األكؿ: قياس ا١تعٌت

لؤلصل ْتيث ال القسم األكؿ: اٞتلي، كىو الذم يعرؼ فيو موافقة الفرع 
 .(ٓ)٭تتمل مفارقتهما أك يبعد، كمنهم من يعرب عنو أبنو الذم ُب معٌت األصل

كمنهم من قسم ىذا إىل جلي ككاضح، كقاؿ: اٞتلي: ما كاف ا١تعٌت فيو ُب 
، كىذا (ٕ)، كال ٬توز أف يرد الشرع ٓتبلفو(ٔ)الفرع زائدا على ا١تعٌت ُب األصل

 .ٮتتص ابلضربُت األكلُت اآلتيُت
، ك٬توز (ٖ)كالواضح: ما يكوف ا١تعٌت فيو ُب الفرع مساكاي للمعٌت ُب األصل

                                 
/ ٕنفائس األصوؿ ُب شرح احملصوؿ )، (ُٓٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ُ)

 .(ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َّّّ
 .(ُْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
/ ٖالتهذيب )، (ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)

َُٖ). 
 .(ُْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ر: انظ (ْ)
العزيز ، (ِِٖ/ ّالتلخيص ُب أصوؿ الفقو )، (ُْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)

 .(ْٕٔ/ ُِشرح الوجيز )
/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

َّٓ). 
 .(ُِٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ٕ)
ْتر ا١تذىب ، (ُْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )كعرب ا١تاكردم عن ىذا النوع اب٠تفي. انظر:  (ٖ)
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 .، كىو الضرب الثالث اآلٌب(ُ)أف يرد الشرع ٓتبلفو
  :ضربأكاٞتلي ابلتفسَت األكؿ 

،  تنبيوأف ال ٭تتمل ثبوت اٟتكم ُب األصل دكف الفرع أصبل، كيسمى ال :أحد٫تا
َّ مئ  خئ حئ جئ ٱُّٱٱ كإٟتاؽ الضرب كالشتم ابلتأفيف ُب قولو:

، كما فوؽ (ِ)
َّ يي ىي ني مي ُّٱٱالذرة ابلذرة ُب قولو تعاىل: 

اآلية، كما فوؽ النقَت  (ّ)
َّ يق ىق ىفيفٱُّٱابلنقَت ُب قولو تعاىل: 

، كالدينار ابلقنطار، (ْ)
  زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱٱٱكالقنطار ابلدينار ُب قولو تعاىل:

َّ ني مي
 رئ ٱُّٱٱاآلية، كما فوؽ مثقاؿ اٟتبة من ا٠تردؿ ُب قولو تعاىل:  (ٓ)

َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ
، فبل ٬توز ثبوت اٟتكم ُب ا١تذكورات كنفيو (ٔ)

 .(ٕ)عما فوقها، كال يشك أحد ُب إٟتاقو بو

 العرب كضعتألف  ؛كبعض أصحابنا كغَتىم ال يسمي ىذا الضرب قياسا
ثبوت اٟتكم فيها من مدلوؿ اللفظ، ما فوقها، فيكوف يىذه األلفاظ للتنبيو ف

  .(ِ( )ُ)، كبعضهم يسميو فحول ا٠تطاب(ٖ)كبعضهم يسميو مفهـو ا٠تطاب

                                 

 
 .(ُْٗ/ ُُا١تذىب )

 .(ْٕٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِٕ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )انظر:  (ُ)
 . ِّسورة اإلسراء، اآلية  (ِ)
 .ٕسورة الزلزلة، اآلية  (ّ)
 .ُِْسورة النساء، اآلية  (ْ)
 .ٕٓسورة آؿ عمراف، اآلية  (ٓ)
 .ْٕسورة األنبياء، اآلية  (ٔ)
العزيز شرح الوجيز ، (ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)

 .(َّٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٕٔ/ ُِ)
 ما عرؼ من اللفظ بنوع نظر كقيل ما دؿ عليو اللفظ ابلنظر ُبىو  :مفهـو ا٠تطاب(ٖ) 
 (ِّٕ/ ُقواطع األدلة ُب األصوؿ ) . انظر:معناه
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نص ال  /(ْ)اٟتكم ُب ىذه األشياء كقالوا: ىو (ّ)كقد أثبت نفاة القياس
  .(ٓ)قياس، كرد عليهم

كىذا الضرب ٬توز ٗتصيص العمـو بو عند أصحابنا اتفاقا، كال ٬توز النسخ 
 .(ٔ)أصح الوجهُت بو على

جاز  ،، فإف كاف أصلو نصا ُب القرآف(ٕ)كآخركف: ٬توز ىريرةكقاؿ ابن أيب 
جاز نسخ السنة بو دكف  ،نسخ القرآف بو دكف السنة، كإف كاف نصا ُب السنة

  .(ٖ)القرآف، كىذا على ا١تشهور، كنسخ الكتاب ابلسنة كعكسو

                                 

 
اللمع ُب أصوؿ الفقو  . انظر:ىو ما دؿ عليو اللفظ من جهة التنبيو :فحول ا٠تطاب(ُ) 

 .(ْْللشَتازم )ص: 
العزيز شرح الوجيز ، (ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ُْٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٔ/ ُِ)
ىم الذين ال يركف القياس حجة ُب الشريعة، منهم النظاـ ا١تعتزيل،  نفاة القياس (ّ)

 .(ِٕ/ ٕالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )كالظاىرية. انظر: 
 /ب(.ُٓٗهناية اللوحة ) (ْ)
أحد٫تا: أف النص ما عرؼ حكمو من اٝتو رد عليهم ا١تاكردم كالركايين من كجهُت:  (ٓ)

ألف اسم التأفيف ال ينطلق  ؛ا موجود ىاىناكالقياس ما عرؼ حكمو من اسم غَته، كىذ
 .على الضرب كالشتم

، كما اختبلؼ ا١تعاين ُب اٞتبلء كا٠تفاء ليس ٔتمتنع من أف تكوف ٚتيعها قياساالثاين: أف 
انظر:  .ُب األٝتاء، كالنصوص فبعضها جلية كبعضها خفية لكن كلها أٝتاء كنصوص

 .(َُٓ-ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )
/ ُٖكفاية النبيو )،  (َُٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

َّٔ). 
 .(َّٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 .(ُْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)
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، كاختار (ُ)السنة ابلقرآفكقد تقدـ أف ابن سريج خرٌج قوال أنو ٬توز نسخ 
  .(ِ)الغزايل جواز األمرين

 يث  ىث نث مث زث رث ٱُّٱكمن ىنا اختلفوا ُب قولو تعاىل: 
َّ يفىف

  يك ىك مك لك اك يق ىقٱُّٱٱ: اآلية، مع قولو تعاىل (ّ)
َّ ىل مل

اآلية، ُب أف نسخ مصابرة عشرين ١تائتُت ٔتصابرة عشرين  (ْ)
 مصابرة أربعُت علم ابلقياس أـ ابللفظ؟ ف ،أربعُت

ألنو مل ينص على حكم العشرين، كإ٪تا حسبناه على  ؛فقيل: علم ابلقياس
  .(ٓ)حكم ا١تائتُت

 .(ٔ)كقيل: علم ابللفظ

الضرب الثاين: ما ٬توز كركد اٟتكم ُب فرعو ٓتبلؼ أصلو، كإٟتاؽ العمياء 
أربعة ال ٕتزئ ُب ": - ملسو هيلع هللا ىلص -ُب قولو  (ٖ)ابلعرجػػػاء كالقطعاء، (ٕ)وراءػػػابلع

، ألنو فهم أف ا١تنع من (ٗ)"األضاحي: العوراء البُت عورىا، كالعرجاء البُت عرجها
ذلك لضعفها بقلة رعيها، كىو فيهما أظهر لكن ٬توز كركد الشرع إبجزائهما 

قد يعلفاف كال يعتمد فيهما على  اءكالقطعألف العمياء  مبلحظة، (َُ)دكهنما
                                 

 .(ّٗٓ/ ُْ)، (ُٖٗ/ ُّاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ٗٗا١تستصفى )ص:  انظر: (ِ)
 .ٓٔسورك األنفاؿ (ّ)
 .ٓٔسورة األنفاؿ (ْ)
 .(َُْٓتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 .(َُْٓتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)
 .(ُٖٓ/ ْمقاييس اللغة )ما ال ترل إبحدل عينيها. انظر:  (ٕ)
 .(ُِٕ/ ُالنظم ا١تستعذب ) انظر: .كتعوجىي اليت ٘تيل ُب مشيتها  (ٖ)
/ ّ)(، كأخرجو الًتمذم ُب سننو َِِٖ، رقم )(ٕٗ/ ّ) أخرجو أبو داكد ُب سننو (ٗ)

إركاء الغليل (، من حديث الرباء بن عازب هنع هللا يضر، كصححو األلباين ُب ُْٕٗ، رقم )(ُّٕ
 .(ُُْٖ)رقم  (ُّٔ/ ُْب ٗتريج أحاديث منار السبيل )

ْتر ، (ُِٗ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ُْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (َُ)
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 .السـو
صلى هللا عليو  -ُب قولو  ،(ّ)كالػػػزعفراف ،(ِ)ابلػػػورس ،(ُ)ا١تسػػػككمثلو إٟتاؽ 

، كٯتكن كركد الشرع (ْ)"احملـر ثواب مسو كرس أك زعفرافال يلبس ": - كسلم
 يةمن عل ابإلانث جزءآتبلفو ّتعل اللوف كما ُب الورس كالزعفراف من التشبو 

 .(ٓ)النهي
 ،فاقتصر بعضهم على ا١تنصوص ،كاختلف نفاة القياس ُب ىذا الضرب

، كأثبت بعضهم ا١تنع فيهما ابلتنبيو دكف (ٔ)[كالقطعاء]التضحية ابلعمياء  كأابح
 .(ٕ) النص

 .(ٖ)كىذا الضرب ٬توز ٗتصيص العمـو ٔتثلو، كال ٬توز النسخ بو اتفاقا

                                 

 
 .(َٓ/ ٕالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )، (َّٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َُٓ/ ُُا١تذىب )

ك: بكسر ا١تيم ضىٍرب من الطيب مذكَّر، كقد أنثَّو بعضهم، إال أنَّو ليس بعريب مسٍ الً  (ُ)
 (.ْٕٖ/َُ(، لساف العرب)ِٓ/٤َُتض فهو فارسٌي معرَّب. انظر: هتذيب اللغة)

نبات كالسمسم، ، كقيل: يتخذ منو الغمرة للوجوالورس: نبت أصفر يكوف ابليمن (ِ) 
ليس إال ابليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة، انفع للكلف طبلء، كللبهق شراب، كلبس الثوب 

 .(ٕٗٓالقاموس احمليط )ص:  ،(ٖٖٗ/ ّ)  الصحاح . انظر: ا١تورس مقو على الباه
 .(ِّْ/ ْلساف العرب ) انظر: الصبغ ا١تعركؼ، كىو من الطيب. ىوالزعفراف: (ّ) 
(، كأخرجو مسلم ُب صحيحو َٖٔٓ، رقم )(ُْٓ/ ٕ)أخرجو البخارم ُب صحيحو  (ْ)

 (، كبل٫تا من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.ُُٕٕ، رقم )(ّٖٓ/ ِ)
كفاية النبيو ،(ُِٗ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ُْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٓ)

(ُٖ /َّٔ). 
 .(ُْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) ُب النسخة )القطع(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب (ٔ)

 .(ُّ-َُ/ ٔاحمللى ابآلاثر )انظر: 
البحر احمليط ُب ، (ُْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) ،(ُّ-َُ/ ٔاحمللى ابآلاثر ) انظر: (ٕ)

 .(َٓ/ ٕأصوؿ الفقو )
 .(َّٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)



ِٓٓ 

 

كمنو إٟتاؽ التغوط ابلبوؿ ُب ا١تاء الراكد، كإٟتاؽ بوؿ الكلب بريقو ُب 
 .(ُ)ابلًتابالغسل سبعا 

: ما كاف ا١تعٌت فيو ُب الفرع مساكاي للمعٌت الذم ُب (ِ)الث[الث]الضرب 
 ،ديكاٞتوع الشد ،م، كإٟتاؽ سائر التغَتات كاٟترأالر  ببادئكعرؼ  ،األصل
، كسائر (ّ)"ال يقضي القاضي كىو غضباف": - ملسو هيلع هللا ىلص –ابلغضب ُب قولو  ،ك٨تو٫تا

ُب الفأرة تقع ُب  - ملسو هيلع هللا ىلص -كسائر ا١تيتات ابلفأرة، كغَت السمن ابلسمن ُب قولو 
 .(ٓ()ْ)"إف كاف جامدا فألقوىا كما حو٢تا، كإف كاف مائعا فأريقوه": -السمن 

 .(ٔ)لغلظ ٧تاستو ؛القاضي إٟتاؽ الكلب هبا من الضرب األكؿكجعل 
 .(ٕ)دكف النسخ ،ك٬توز ٗتصيص العمـو بو

 مئ خئ حئ ٱُّٱٱقولو تعاىل: ك ،الضرب الرابع: ما يتوقف ثبوتو على نظر ما

َّ متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
، كليس فيهن (ٖ)

فيهن إال بعض الرؽ فيلحق العبيد هبن لذلك، ككذا إٟتاؽ األمة ابلعبد ُب قولو: 

                                 
 .(ْٕٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) انظر: (ُ)
 ُب النسخة )الثاين(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ حسب داللة الًتتيب. (ِ)
( من حديث أيب بكرة هنع هللا يضر، ُٖٕٓ، رقم )(ٓٔ/ ٗ) أخرجو البخارم ُب صحيحو (ّ)

 (.ُِّٔ، رقم )(ٕٕٔ/ ِ) ماجو هللا عنو، كاللفظ الذم أكرده ا١تصنف رٛتو هللا البن
/ ّ) (، كأخرجو الًتمذم ُب سننوِّْٖرقم ) (ّْٔ/ ّ) أخرجو أبو داكد ُب سننو (ْ)

سلسلة (، من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر كضعفو األلباين رٛتو هللا ُب ُٖٕٗ، رقم )(ُِّ
 (.ُِّٓرقم ) (َْ/ ْاألحاديث الضعيفة كا١توضوعة )

نف نوعا مستقبل، كجعلو الركايين كالرافعي تبعا للنوع الذم قبلو. ىذا النوع جعلو ا١تص (ٓ)
 .(ْٕٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) قبلو. انظر:

 (.ْٖٓانظر: ا١تطلب العايل )ص:  (ٔ)
/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ألنو كالنوع السابق، كجعلو ا١تصنف نوعا مستقبل. انظر:  (ٕ)

 .(َّٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُْٔ
 .ِٓسورة النساء، اآلية رقم  (ٖ)



ِٓٔ 

 

 ٱُّٱابلبيع ُب قولو تعاىل:  ،(ِ)كاإلجارة ،، كالنكاح(ُ)"من أعتق شركا لو ُب عبد"

 َّ ينىن من
(ّ()ْ). 

  .بو كجهاف، كُب جواز التخصيص (ٓ)كال ٬توز النسخ بو
 .(ٔ)أصحهما: نعم

 من زن  رن مم امٱُّٱٱالضرب ا٠تامس: ما نص فيو على العلة، كقولو تعاىل:

ُب  - ملسو هيلع هللا ىلص -كم دكف فقرائكم، كقولو ؤ ال يتداكلو أغنيا :، أم(ٕ)َّينىن نن
 .(ٗ()ٖ)"إ٪تا هنيتكم ألجل الدافة"النهي عن ادخار ٟتـو األضاحي: 

كلو كاف منصوصا  ،أخر األصحاب ىذا القسم /(َُ)كإ٪تا"قاؿ ابن الصباغ: 

                                 
/ ِ) (، كمسلم ُب صحيحوِِِٓرقم ) (ُْْ/ ّ)أخرجو البخارم ُب صحيحو  (ُ)

 (، من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.َُُٓرقم ) (ُُّٗ
بتثليث ا٢تمزة كالكسر أفصح من آجره اب١تد إ٬تارا كابلقصر أيجره اإلجارة: كىي ( ِ)

أجرا ىي لغة اسم لؤلجرة ٍب اشتهرت ُب العقد كشرعا ٘تليك منفعة بكسر اٞتيم كضمها 
/ ٓهناية احملتاج )، (ّْٕ)ص:  فتح ا١تعُت، (ُُِ/ ٖٔتفة احملتاج) . انظر: بعوض
ُِٔ). 

 .ٗسورة اٞتمعة، اآلية رقم  (ّ)
كفاية النبيو ،  (ُُٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٕ-ُْٔ/ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 .(ُٓ/ ٕالبحر احمليط )، (َّٔ/ ُٖ)
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُُٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)

 .(ُٓ/ ٕالبحر احمليط )، (َّٕ
/ ٕالبحر احمليط )، (ُُٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) ،(ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
ُٓ). 
 .ٕسورة اٟتشر، اآلية  (ٕ)
(، من حديث عبد هللا بن كاقد ُُٕٗ، رقم )(ُُٔٓ /ّ) أخرجو مسلم ُب صحيحو (ٖ)

 كاقد هنع هللا يضر.
 .(ْٕٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ٗ)

 /أ(.ُٔٗهناية اللوحة ) (َُ)



ِٕٓ 

 

 ،فيكوف كصفا ُب موضع خاص ،ألف منهم من قاؿ: يدخلو التخصيص ؛عليو
 .(ُ)"كيكوف نصا للعلة

كيلتحق هبذا اإلٯتاء إىل العلة، كىو ذكر ا١تعٌت كترتيب اٟتكم عليو، كقولو: زان 
 ىم مم خم ُّ فخَتت، كقولو تعاىل: ،فرجم، كعتقت بريرة ،ماعز

َّ يي ىيُّإىل قولو:  ،(ِ)َّمنخن حن جن يم
ألنو بٌُت أف العلة  ؛(ّ)

إهنا ليست بنجسة، إهنا من الطوافُت عليكم ": - ملسو هيلع هللا ىلص –اإلفضاء، ككذا قولو 
 .(ٓ()ْ)"كالطوافات

ىذا ظاىر كبلمهم،  ٓتبلفهانقض قضاء القاضي يكىذه األضرب كلها 
 .(ٔ)كصرح بو ا١تاكردم

أك  ،ده عمـو لفظأك مقلَّ  ،كىو ٤تموؿ على ما إذا مل يكن مستند القاضي
فينبغي أف ال  ؛ككاف مستنده العمـو ،أبنو ال ٬توز ٗتصيصو هبا، فأما إذا جوزانه

 ه.ؤ ينقض قضا

القسم الثاين: ا٠تفي، كىو ما ال يزيل احتماؿ ا١تفارقة كال يبعده كل البعد، 
، كىو ا١تتداكؿ بُت الفقهاء، (ٕ) كيكوف ا١تعٌت ُب الفرع مساكاي للمعٌت ُب األصل

 كىو ثبلثة أضرب:

                                 
 (.ُْٔانظر: الشامل )ص: (ُ)
 .َِسورة النساء، اآلية  (ِ)
 .ُِسورة النساء، اآلية  (ّ)
 (ُُٓ/ ُ) (، كأخرجو الًتمذم ُب سننوٕٓرقم ) (َِ/ ُ) أخرجو أبو داكد ُب سننو (ْ)

( كبل٫تا من حديث أيب قتادة هنع هللا يضر، كصححو الشيخ األلباين رٛتو هللا ُب ِٗرقم ) (ُُٓ
 (.ُّٕرقم ) (ُِٗ/ ُإركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل )

 (.َٓٓ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ٓ)
 .(ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٔ)
العزيز شرح الوجيز ، (ُُٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٕ)

(ُِ /ْٕٕ). 



ِٖٓ 

 

، كيعرؼ ابالستدالؿ ا١تتفق عليو، كقولو  (ُ)الضرب األكؿ: ما كاف معناه اإلٯتاء
َّ يت ىت نت ٱُّٱتعاىل: 

اآلية، ثبت التحرًن ُب عمات اآلابء  (ِ)
كاألمهات قياسا على ا٠تاالت الشًتاكهن ُب الرحم، ككقولو تعاىل ُب نفقة الولد 

َّ يي ىي مي خي حي ٱُّٱٱالصغَت:
فقيس عليو  ،أكجب النفقة عليو (ّ)

إ٬تاب نفقة كالده عليو عند عجزه، كا١تعٌت ُب ىذا الضرب الئح لقربو من اٞتلي، 
  .(ْ)كىو من ضركب ا٠تفي ٔتنزلة األكؿ من ضركب اٞتلي

 كىل ينقض بو حكم اٟتاكم إذا خالفو؟ 
، كىو مقتضى كبلـ (ٓ)كابن الصباغ: ال ،كالبندنيجي ،قاؿ القاضي اٟتسُت

 .(ٔ)ا١تصنف
 .(ٕ)كردم كالركايين: نعمكقاؿ ا١تا

 .(ٖ)كجهاف ،كُب جواز ٗتصيص العمـو بو
كمنو قياس األرز على الرب ُب الراب بعلة الطعم، كجعلو ابن القاص من 

                                 
يدؿ على العلية بطريق اإلٯتاء: ىو ما يفهم من اللفظ ُب ٤تل النطق بو. أك ىو ما  (ُ)

هناية الوصوؿ ُب  ،(ْٔ/ ّاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم ). انظر: الداللة االلتزامية
 (ِّٕٔ/ ٖدراية األصوؿ )

 .ِّسورة النساء، اآلية رقم  (ِ)
 .ٔسورة الطبلؽ، اآلية رقم  (ّ)
ْتر ، (َُّ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 .(ِٓ/ ٕالبحر احمليط )، (َّٖ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُُٓ/ ُُا١تذىب )
 (.ُْٖانظر: الشامل ): (ٓ)
فينقض قضاء أصحاب الظاىر ا١تعتقدين  ،لثالث أف ٮتالف القياس اٞتليفإنو قاؿ: ا (ٔ)

 (َّٔ -َّٓ/ ٕالوسيط ) . انظر:ألنو ابطل بدليل أصويل قاطع ؛القياس بطبلف
 .(ُُٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) ،(ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٕ)
/ ٕالبحر احمليط )، (َّٖ/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٖ)
ِٓ). 



ِٓٗ 

 

 .(ُ)اٞتلي

كعلة ض معناه أبف تعارضت فيو معاف صاٟتة للتعليل  غمالضرب الثاين: ما 
،  ،تقابل فيو التعليل ابلطعم ،ُب الرب ا١تنصوص عليو الراب فيقاس عليو كل مطعـو
فيقاس عليو كل مكيل، فهذا ال  ،فيقاس عليو كل مقتات، كابلكيل وت،كابلق

 .(ِ)كال ٮتص بو العمـو ،ينقض بو حكم اٟتاكم

كمعناه إىل االستدالؿ   وبهما كما ٭تتاج نصمالضرب الثالث: ما كاف معناه 
، فيعرؼ ابالستدالؿ أف ا٠تراج ىو ا١تنفعة (ّ)٠تراج ابلضػػػمافاب – ملسو هيلع هللا ىلص –قضائو ك

ا١تنفعة كأف الضماف ضماف ا١تبيع، ٍب عرؼ معٌت ا١تنفعة ابالستدالؿ فتقابلت 
ّتعل ا١تشًتم إذا رد  فلم ،(ْ)علل أبهنا آاثرما١تعاين ابالختبلؼ فيها، فمن 

علل ٢تا أبهنا إ٪تا خالفت أجناس مابلعيب مالكا للفوائد من الثمار كالنتاج، كمن 
جعلو مالكا ٪تاء، ففجعلو مالكا للثمار دكف النتاج، كعللها الشافعي أبهنا  ،اأصو٢ت
  .(ٓ)من نتاج كٙتار ٪تاءلكل 

كال ينقض حكم  ،دكف معناه ،كىذا الضرب ينعقد اإلٚتاع ُب حكم أصلو
 . (ٔ)القاضي ٓتبلفو، كال ٮتص بو عمـو

                                 
 .(ْٕٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ُ)
ْتر  ،(َُّ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ُْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ِٓ/ ٕالبحر احمليط )، (َّٖ/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُُٓ/ ُُا١تذىب )
ابب فيمن ( ُب كتاب البيوع، َّٖٓ، برقم )(ِْٖ /ّ)أخرجو أبو داكد ُب سننو  (ّ)

 .اشًتل عبدا فاستعملو ٍب كجد بو عيبا
ابب ما (، ُب كتاب أبواب البيوع، ُِٖٓبرقم ) (ِٕٓ/ ِ) كأخرجو الًتمذم ُب سننو

 ، كقاؿ حديث حسن صحيح.جاء فيمن يشًتم العبد كيستغلو ٍب ٬تد بو عيبا
 .(ُْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )دؿ عليو ما ُب ىنا )فبل ٬تعل( مكرر ُب النسخة، كي (ْ)
ْتر  ،(َُّ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ ) ،(ُْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٓ)

 .(ِٓ/ ٕالبحر احمليط ) ،(َّٖ/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُِٓ/ ُُا١تذىب )
/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُِٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

 .(ِٓ/ ٕالبحر احمليط ) ،(َّٖ



َِٔ 

 

يتجاذب النوع الثاين: قياس الشبو، كاختلفوا ُب تفسَته فقيل: ىو أف 
فيلحق  ،كُب كل كاحد منها علة ذات أكصاؼ ،(ُ)]مسطافاف[أصبلف  ةاٟتادث

أبكثرىا شبها بو، كما لو كانت علة أحد األصلُت ذات أربعة أكصاؼ، كعلة 
 ؛كاآلخر أبربعة ،فأشبهت اٟتادثة إحدا٫تا بثبلثة ،اآلخر ذات ٜتسة أكصاؼ

 .(ِ)فيلحق أبكثر٫تا شبها بو
فيأخذ من كل  ،ىو أف يتجاذب اٟتادثة أصبلف"كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

يكوف ُب األحكاـ،  /(ّ)فيلحق أبقرهبما شبها بو، كىذا الشبو قد ،أصل شبها
كيسمى قياس التحقيق، كىو مقابل لقياس ا١تعٌت اٞتلي كإف كاف أضعف منو، 

اس ا١تعٌت ا٠تفي كقد يكوف ُب األكصاؼ، كيسمى قياس التقريب، كىو مقابل لقي
  .(ْ)"كإف ضعف عنو

القوؿ أبنو ال ينقض  ،كابن الصباغ ،كالبندنيجي ،كأطلق القاضي حسُت
 .(ٓ)قضاء من خالف قياس الشبو

، (ٔ)"ينقض قضاء من خالف قياس التحقيق دكف التقريب"كقاؿ ا١تاكردم: 
 .(ٕ)كىو بعيد

 كقياس التحقيق ثبلثة أضرب: 

                                 
ىكذا ُب النسخة )مسطافاف(، كمل أجد مادة )سطف( ُب القواميس، كُب ٚتيع ا١تراجع  (ُ)

 ُب تعريف قياس الشبو )ىو أف يتجاذبو أصبلف(.
/ ّالتلخيص ُب أصوؿ الفقو )، (َُُاللمع ُب أصوؿ الفقو للشَتازم )ص:  انظر: (ِ)

 .(ُٖٔ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ِّٔ
 /ب(.ُٔٗهناية اللوحة ) (ّ)
 .(ُِٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) ،(ُْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ْ)
 .(ِٕٓ/ ٗ) لئلسنوم ا١تهمات ُب شرح الركضة كالرافعي انظر: (ٓ)
 .(ُّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٔ)
 البحر احمليط ُب انظر: كىذا ال ينقض بو حكم اٟتاكم إذا خالف.قاؿ الزر كشي:  (ٕ)

 .(ْٓ/ ٕأصوؿ الفقو )



ُِٔ 

 

رده إىل أحد٫تا دكف اآلخر، بينتقض  ،صلُتأحدىا: أف يًتدد النوع بُت أ
ينتقض برده إليو كإف كاف أقل شبها، كتمليك العبد، فإنو  (ُ)]ال[فَتد إىل ما 

 ؛فإنو ال ٯتلك بو ،١تَتاثابمًتدد بُت اٟتر كالبهيمة، فلما انتقض إٟتاقو ابٟتر 
ف كإف كا ضلسبلمتو من النق ؛كجب إٟتاقو ابلبهيمة ُب أنو ال ٯتلك ابلتمليك

 . (ِ)شبهو ابألحرار أكثر

برده إىل كل  ضيسلم من النق ،الضرب الثاين: أف يًتدد الفرع بُت أصلُت
فيلحق أبكثر٫تا شبها بو، كاٞتناية على طرؼ  ؛كىو أبحد٫تا أكثر شبها ،منهما
كيوىب  (ّ)[عبا ي]كإىل البهيمة، كىو يشبهها فإنو  ،يل اٟترإ هًتدد بُت رديالعبد 

فيلحق  ؛٬تب بقتلو القود كالكفارة ،كيورث، كيشبو اٟتر ُب أنو آدمي مكلف
 .(ٓ)لكثرة شبهو بو ؛طرفو (ْ)ابٟتر ُب تقرير أرش

ألهنا  ؛ٔتن انقضت عدهتا ُب أف الطبلؽ ال يلحقها (ٔ)ككذا إٟتاؽ ا١تختلعة
ألنو أكثر  ؛ابلقرابة عتقوة، كإٟتاؽ األخ ابلعم ُب عدـ جعيأكثر شبها هبا من الر 

كغَت  ،كال كالية لو اٞتانبُت،من  نفقةشبها بو من األب من حيث أنو ال 

                                 
اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ُ)

(ُٔ /ُْٖ). 
/ ُٖكفاية النبيو ) ،(ُِٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ِ)

 .(ٔٓ/ ٕالبحر احمليط )، (َّٗ
 .(ُْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ُب النسخة )ينازع(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ّ)
/ ُالنظم ا١تستعذب ). انظر: ألرش: البدؿ، كأصلو: دية اٞتراحة، كما ٬تب فيهاا (ْ)

 .(ُِ/ ُا١تصباح ا١تنَت )، (َِٓ
/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُِٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) ،(ُْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٓ)

 .(ٔٓ/ ٕالبحر احمليط ) ،(َّٗ
 . فيرقةه بعوض مقصودا١تختلعة  اسم فاعل من خلع، كا٠تلع لغة النزع، كُب الشرع:  (ٔ)

فتح القريب اجمليب ُب شرح ، (ُٕٓ/ ِالنظم ا١تستعذب )، (َُِٓ/ ّالصحاح )انظر: 
 .(ُِِ)ص: منهج الطبلب ُب فقو اإلماـ الشافعي هنع هللا يضر ، (َِْ)ص:  ألفاظ التقريب



ِِٔ 

 

 .(ُ)ذلك

كيوجد فيو بعض كل  ،ُتفتالثالث: أف يًتدد الفرع بُت أصلُت ٥تتلفي الص
لكن يوجد فيو األكثر من  ،كمل كاحدة منهما فيوتُت، كال فتكاحدة من الص

فَتد إىل األصل الذم فيو أكثر صفاتو، كثبوت الراب  ل؛خر قل من األاألك  ،إحدا٫تا
ٍىًليػػػلىجي ُب  ألنو ال  ؛اإلابحةُب ، فإنو مًتدد بُت ا٠تشب (ّ)كالسقػػػمونيا (ِ)اإٍلً

الطعاـ ُب التحرًن  فكاف رده إىل ؛ألنو مأكوؿ ؛كبُت الطعاـ ُب التحرًن ،يغذم
ألف األكل أغلب  ؛كإف مل يكن غذاء أكىل من رده إىل ا٠تشب ُب اإلابحة

 .(ْ)صفاتو

 كقياس التقريب ثبلثة أضرب أيضا:

أحدىا: أف يًتدد الفرع بُت أصلُت ٥تتلفي الصفتُت كقد ٚتع الفرع صفيت األصل 
مر بقبوؿ العدؿ ُب الفرع أغلب الصفتُت عليو كالعدالة، فإف هللا تعاىل أ فَتحج

حض الطاعة حىت ال يشوهبا بصغَتة كال ٯت غَت األنبياءكرد الفاسق، كليس أحد 
حض ا١تعصية حىت ال يشوهبا بطاعة، فوجب اعتبار األغلب من حاليو كما ٯتأحد 

َّ يف ىف يث ىث  نث  ٱُّٱقاؿ تعاىل: 
اآلية، فإف غلبت طاعاتو حكم  (ٓ)

 .(ٔ)حكم بفسقو كال أثر لطاعاتو بعدالتو، كال أثر ١تعاصيو، كإف غلبت معاصيو

                                 
 (.ْٓٓ،  ا١تطلب العايل )ص:(َُّ/ ُّهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)

ٍىًليلىجي  (ِ) ج بفتح البلـ كىليلج بغَت يلى لً ىٍ بكسر ا٢تمزة كالبلـ األكىل كأما الثانية فتفتح إً  :اإٍلً
شجر يٍنبت ُب ا٢ٍتًٍند ككابل كالصُت قاؿ صاحب ا١تعجم الوسيط: " ب.كىو معرَّ  ألف أيضان 

ئىة حب الصنوبر اٍلًكبىارٙتره ع يػٍ (، ٥تتار الصحاح )ص ِّ". انظر: ا١تعجم الوسيط )ص لى ىى
  (.ّٗٔ/ِ(، كا١تصباح ا١تنَت )ٔٗٔ
 مفاتيح العلـو ه. انظر:نبات يستخرج منو دكاء مسهل للبطن كمزيل لدكد: السقمونيا (ّ)

 .(ّْٕ/ ُا١تعجم الوسيط )، (ُٓٗ)ص:  حملمد بن أٛتد ا٠توارزمي
/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُِٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ْ)

 .(ٔٓ/ ٕالبحر احمليط )، (َّٗ
 .ٔسورة القارعة، اآلية  (ٓ)
البحر احمليط ، (ُّٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َُٓ-ُْٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٔ)



ِّٔ 

 

 (ُ)]كاف[ خالطو ماء طاىر كماء الورد كمل يغَته فإف إذاككذا ا١تاء ا١تطلق 
 .(ِ)حكم بطهارتو، كإف كاف ابلعكس فليس بطهور أكثر،ا١تاء 

كقاؿ القاضي الطربم: ىذا القياس ضعيف، ألنو مقيس على ما يلحق بو 
لو القياس الذم أشبو األصل فيو إف  من غَت علة، كىو غَت جائز، قاؿ: كال ٮت

كاف علة األصل فهو قياس العلة ال قياس الشبو، كإف مل يكن علة مل يصح 
 .(ّ)القياس

الثاين: أف يًتدد الفرع بُت أصلُت ٥تتلفي الصفتُت كالصفتاف معدكمتاف فيو، لكن 
 مح جح مج حج مث ٱُّٱ:/(ْ)، كقولو تعاىلبو يلحقفإحدا٫تا:  تقاربصفتو 
َّ  جخ

كليس ا١تثل من النعم يشبو الصيد ُب ٚتيع أكصافو كال ينافيو ُب  ،(ٓ)
 .(ٔ)ٚتيعها، فيعترب ُب اٞتزاء أقرب شبو ابلصيد

 .(ٕ)كمن األصحاب من مل ٬تعل ىذا قياسا، كقاؿ: ىو اجتهاد ٤تض

الثالث: أف يًتدد الفرع بُت أصلُت ٥تتلفي الصفتُت كالفرع جامع ٢تما كأحد 
كف اآلخر، فيلحق ٔتا ىو من جنسو، كيسمى قياس األصلُت من جنس الفرع د

                                 

 
(ٕ /ٓٔ-ٕٓ). 

اٟتاكم الكبَت ؽ يقتضي إثباتو كما ُب ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسيا (ُ)
(ُٔ /َُٓ). 

/ ٕالبحر احمليط )، (ُّٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ِ)
ٕٓ). 
 .(ٕٓ/ ٕالبحر احمليط )، (ُّٓ/ ُُْتر ا١تذىب ) انظر: (ّ)
 /أ(.ُٕٗهناية اللوحة ) (ْ)
 .ٓٗسورة ا١تائدة، اآلية  (ٓ)
/ ٕالبحر احمليط )، (ُْٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ٔ)
ٖٓ). 
 .(ٖٓ/ ٕالبحر احمليط )، (ُْٓ/ ُُْتر ا١تذىب )  انظر: (ٕ)



ِْٔ 

 

 .(ُ)اٞتنس
أٟتق ابألكثر منها،  ،كىو جامع لصفاهتا ،كلو تردد الفرع بُت أصوؿ ٥تتلفة

، كقولنا: ا١تطلقة ما دكف الثبلث إذا عادت إليو بعد أف (ِ)كيسمى قياس األصوؿ
 ،ت بشبهةقياسا على ما إذا كطئ ؛تعود ٔتا بقي من عدد الطبلؽ ،تزكجت بغَته

 .(ّ)الثاين ليس شرطا ُب اإلابحة ءأف كط بعلةأك ُب نكاح فاسد 

 ،ًتؾ القياسب٠تركجهم عن أىلية االجتهاد  ؛كينقض قضاء أىل الظاىر
، كظاىر  (ٓ)مقطوع ببطبلنو، كظاىر كبلـ الغزايل نقض أحكامهم مطلقا (ْ)فإنو

 .(ٔ)كبلـ اإلماـ يقتضي نقض ما خالف القياس منها
، (ٖ): ال أعتد هبم من العلماء كال أابيل ٓتبلفهم(ٕ)أبو بكر قاؿ القاضي

كينبغي أف يبٌت ذلك على أهنم ىل تصح توليتهم القضاء؟ كقد تقدـ ذكر خبلؼ 
نقض  ،كىو مقتضى القوؿ أبهنم ليسوا من العلماء ،، فإف قلنا: ال يصح(ٗ)فيو

                                 
/ ٕالبحر احمليط )، (ُْٓ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َُٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ُ)
ٖٓ). 
 (.ٔٓٓ، ا١تطلب العايل )ص:(ُْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ِٖٔ/ َُاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ّ)
 الضمَت ُب قولو )فإنو( راجع إىل ترؾ القياس، أم أف ترؾ القياس مقطوع ببطبلنو. (ْ)
 أف ٮتالف القياس اٞتلي فينقض قضاء أصحاب الظاىر ا١تعتقدين بطبلففإنو قاؿ: " (ٓ)

 .(َّٔ -َّٓ/ ٕ)  الوسيط  ". انظر:القياس ألنو ابطل بدليل أصويل قاطع
ككل مسلك ٮتتص بو أصحاب الظاىر على القيَّاسُت فاٟتكم ّتنسو فإنو قاؿ: " (ٔ)

 .(ِْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب ) ". انظر:منقوض
،  القاضي أبو بكر دمحم بن الطيب بن دمحم بن جعفر بن القسم، ا١تعركؼ ابلباقبلينىو: ( ٕ)

 طريقتو، اعتقاده كانصران  يدان األشعرم، كمؤًٌ كاف على مذىب الشيخ أيب اٟتسن ،  ابلباقبلين
ق(. انظر: َّْ: )توُب سنة، ف التصانيف الكثَتة ا١تشهورة ُب علم الكبلـ كغَتهكصنَّ 

 (.َُٗ/ُٕ(، كسَت أعبلـ النببلء )ِٗٔ/ْكفيات األعياف )

 .(ِْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ٖ)
 .(ْٖ)ص:انظر:  (ٗ)



ِٔٓ 

 

كامو  تنتقض أح ،قضاؤىم مطلقا على قوؿ اٞتمهور أف من ال يصلح للقضاء
 .(ُ)كلها

فهو كما  ،(ِ)كأما على قوؿ الغزايل أنو ينفذ قضاء من كاله سلطاف ذك شوكة
فحكمهم يعتمد بعد  ،(ّ)كما لو قلنا: إنو يصح، كإف قلنا: يصح كىو األظهر

الكتاب كالسنة على فحول الكبلـ، فإف اعتمدكا ما ٬توز أف يكوف حجة عند 
 .(ْ)نقض ،كإال ،مل ينقض ،العلماء

اٟتنفي ابالستحساف الذم مل يستند إىل دليل، بل ألمر  كينقض قضاء
عادات الناس، كما لو قضى بوجوب اٟتد فيما إذا شهد بُب النفس أك  يهجس

  .(ٓ)أربعة بزان رجل ُب أربع زكااي من بيت كاحد
ككما لو قضى على رجل نذر أف يتصدؽ ٔتالو أبنو يلزمو التصدؽ اب١تاؿ 

 .(ٔ)الذم ٕتب الزكاة ُب عينو
ينقض قضاء اٟتنفي ٔتا ٮتالف القواعد الكلية ا١تستقرة ُب الشريعة إذا مل ك 

  :، كمثلوا ذلك بصور(ٕ)يستند إىل دليل
، ففي نقضو كجهاف، الذم (ٖ)منها: إذا قضى بعدـ القصاص ابلقتل اب١تثٌقل

                                 
 (.ِٔٓ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ُ)
 .(ُِٗ/ ٕالوسيط ) انظر: (ِ)
 .(ُْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ّ)
 (.ِٔٓ)ص: -رسالة-انظر: ا١تطلب العايل  (ْ)
العزيز شرح الوجيز  ،(ِّ/ ٓالبحر الرائق )، (ُٔ/ ٗا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ٓ)

(ُِ /ْٕٔ). 
ْتر ا١تذىب  ،(ٖٔ/ ٓبدائع الصنائع )، (ُّْ/ ْ) ا١تبسوط للسرخسي انظر: (ٔ)

 .(ُِٔ/ ُُا١تذىب )
 .(ّْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ٕ)
 .(ْْٔ/ ْا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم )انظر:  (ٖ)



ِٔٔ 

 

 .(ُ)أكرده اإلماـ كالغزايل أنو ينتقض
ككطئها  ،٤تـر لوكمنها: ما إذا حكم بسقوط اٟتد على من عقد على 

 .(ّ)، ففي نقضو الوجهاف(ِ)عا١تا
أك  ،(ْ)ك٬ترايف فيما إذا قضى بسقوط اٟتد عن من كطئ امرأة استأجرىا للزان

 .(ٓ)أك استحق عليها قودا
كمنها: ما إذا حكم ٔتلك الغاصب الثوب ا١تغصوب إذا قطعو، كالشاة 

رض ا١تغصوبة ا١تغصوبة إذا ذْتها فإنو ينقض حكمو، ككذا إذا حكم ٔتلكو األ
 .(ٖ)، كيظهر أف أيٌب فيو ا٠تبلؼ ا١تتقدـ(ٕ)( ٔ)ابلبناء عليها

كمنها: ما إذا قضى بصحة نكاح امرأة تزكجت بعد أف فقدت زكجها أربع 
 .(ٗ)كمضت مدة عدة الوفاة، ففي نقضو الوجهاف ،سنُت

كيلتحق هبذه ا١تسائل ُب االختبلؼ ُب النقض القضاء ْتصوؿ الفرقة ُب 
، (ِ)، كثبوت حرمة الرضاع بعد اٟتولُت(ُ)أبكثر الكلمات ا٠تمس (َُ)اللعاف

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ، (َّٔ/ ٕالوسيط )، (ْْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)

ُْٖ). 
 .(ٖٓ/ ٗا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ِ)
 .(ُُٓ/ ُُركضة الطالبُت ) كا١تذىب أنو ينقض. انظر: (ّ)
 .(َِ/ ٓالبحر الرائق )، (ٖٓ/ ٗا١تبسوط للسرخسي ) انظر:  (ْ)
 .(ُٖٗ/ ُٕكفاية النبيو )،  (ُّ/ ُّْتر ا١تذىب ) ألنو عقد ابطل ابإلٚتاع. انظر: (ٓ)

ُٖٗ). 
 .(ِٗٗ/ ْا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم )انظر:  (ٔ)
 .(ُُٓ/ ُُركضة الطالبُت ) كا١تذىب أنو ينقض. انظر: (ٕ)
 .(َّٔ/ ٕالوسيط )، (ْْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ٖ)
العزيز شرح أحد٫تا: كىو ا١تذىب أف حكمو ينقض. كالثاين: أنو ال ينقض. انظر:  (ٗ)

 .(ُُٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُْٖ-َْٖ/ ُِالوجيز )
 لعن ٔتعٌت الطرد كالبعد.اللعاف لغة: ا١تباعدة كمنو ال (َُ)

 ،كأٟتق العار بو ،جعلت حجة ١تن اضطر لقذؼ من لطخ فراشو معلومةكلمات   كشرعا: 



ِٕٔ 

 

، كنكاح (ٓ)(ْ)، كنكاح الشغار(ّ)كصحة النكاح بشهادة الفاسقُت من غَت إعبلف
، كبعدـ القصاص بُت الرجل كا١ترأة ُب (ٕ)، كاٟتكم بقتل ا١تسلم ابلذمي(ٔ)ا١تتعة

ئد ا١تبيع مع األصل كما ، كرد زكا(ٗ)، كالتوارث بُت ا١تسلم كالكافر(ٖ)األطراؼ

                                 

 
النظم ا١تستعذب  ،(َِِالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص: . انظر: أك لنفي كلد عنو

ٖترير ألفاظ التنبيو )ص:  .(ِٓ/ ٓمغٍت احملتاج )، (َِِ/ ٖٖتفة احملتاج ) ،(ُٖٓ/ ِ)
 ،.(ُّٔ/ ُ)  ا١تصباح ا١تنَت  (ِّٓ
 .(ِْٓ/ ّبدائع الصنائع )، (ْٕ/ ٕا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ُ)
 .(ُِٕ/ ُا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم )، (ُّٔ/ ٓا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ِ)
 .(ِّٓ/ ِبدائع الصنائع )، (ُّ/ ٓا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ّ)
 .الكلب شغرا من ابب نفع رفع إحدل رجليو ليبوؿ لشغار لغة: مأخوذ من شغرا (ْ)

أف يقوؿ رجل آلخر: زكجتك ابنيت، أك أخيت، أك امرأة يلي عليها، على أف كنكاح الشغار: 
ٖترير ألفاظ  . انظر:تزكجٍت ابنتك أك أختك كيكوف بضع كل كاحدة منهما صداقا لؤلخرل

/ ٕالعزيز شرح الوجيز )، (ُِٕ/ ٗالبياف ) ،(ُّٔ/ َُت )ا١تصباح ا١تن (ِّٓالتنبيو )ص: 
ْٗٗ). 
 .(ُٕٔ/ ّالبحر الرائق )، (َُٓ/ ٓا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ٓ)
نكاح ا١تتعة: ا١تتعة لغة من ا١تتع كىو ما يتبلغ بو إىل حُت، كالتمتع االنتفاع ابلشيء   (ٔ)

نفسك شهرا، أك موسم اٟتاج، أك ما أف يقوؿ للمرأة: أمتعيٍت كاالستمتاع بو، كشرعا: ىو 
أقمت ُب البلد، أك يذكر ذلك بلفظ النكاح أك التزكيج ٢تا، أك لوليها بعد أف يقدره ٔتدة، 

 ،(ُّٗ/ ِالنظم ا١تستعذب )، (ُِِٖ/ ّالصحاح ). انظر: إما معلومة أك ٣تهولة
 .(ِٕٓ/ ٗالبياف )، (ِّٖ/ ٗاٟتاكم الكبَت )

 .(ِّٕ/ ٕبدائع الصنائع )، (ُُّ/ ِٔا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ٕ)
 .(ْْٗ/ ْا٢تداية ُب شرح بداية ا١تبتدم )، (ُّٔ/ ِٔا١تبسوط للسرخسي )انظر:  (ٖ)
ليس مذىب اٟتنفية توارث ا١تسلم من الكافر، كإ٪تا ركم عن معاذ كمعاكية رضي هللا  (ٗ)

البحر ، (َّ/ َّا١تبسوط للسرخسي )عنهما أف ا١تسلم يرث من قريبو الكافر. انظر: 
 .(ٕٓٓ/ ٖالرائق )



ِٖٔ 

 

 .(ِ( )ُ)ذىب إليو ابن أيب ليلى

ا١توضع الرابع الذم ينقض فيو القاضي: ما إذا حكم ٔتا ٮتالف القياس 
ال ٯتكن تلفيقو إال بتكلف،  ك عنو ا١تعٌت  ينبو /(ّ)مستندا إىل قياس خفي ؛اٞتلي

و سيده فيو كقوؿ أيب حنيفة: إف العبد ا١تأذكف ُب التجارة ال يقتصر على ما أذف ل
 ؛ألنو يتصرؼ لنفسو ال لسيده ؛من التصرفات، بل يسًتسل ُب التصرفات

، كىذا يقابلو القياس اٞتلي أنو ٦تلوؾ لسيده (ٓ)بو (ْ)تتعلق العهدة أبنومستدال 
يتصرؼ ُب ماؿ سيده إبذف سيده، فيجب أف يقتصر على ما أذف لو سيده 

 .(ٔ)ا١تالك ٢تما فيو
 اللفظ ينبوكما ينقض إذا خالف خرب الواحد الصحيح الصريح بتأكيل بعيد 

 فيظهر ٣تيئو ىنا. (ٖ)(...)لكن من حكاه خبلؼ  ،(ٕ)عنو

                                 
، أخذ عن أخيو الكوُب أبو عبد الرٛتن دمحم بن عبد الرٛتن ابن أيب ليلى األنصارمىو  (ُ)

كاف نظَتا لئلماـ  كأخذ عن: الشعيب، كانفع العمرم، كعطاء بن أيب رابح،أخيو عيسى، 
 /ٔسَت أعبلـ النببلء ط الرسالة ) ق(. انظر:ُْٖتوُب سنة: ) أيب حنيفة ُب الفقو.

 .(َُّ/ ٗهتذيب التهذيب )، (َُّ
ركضة الطالبُت ، (ُْٖ/ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(َُٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)

 .(َِٖ/ َُالنجم الوىاج )، (َُّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُُٓ/ ُُ)
 /ب(.ُٕٗهناية اللوحة ) (ّ)

ةن ما : الكتاب الذم ييستوثىق بو ُب العيٍهدة (ْ) البػىٍيعات. كيقولوف: إٌف ُب ىذا األمر ليٍعهدى
(، ُٖٔ/ْ. انظر: مقاييس اللغة )أيٍحًكمىٍت، كا١تعٌت أنٌو قد ًبقيى فيو ما ينبغي التوثُّق لو

 (.ُٔٓالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص:
 (ََُ/ ٖالبحر الرائق )، (ُْٗ/ ٕبدائع الصنائع )انظر:  (ٓ)
، أدب القضاء البن أيب الدـ (َّٔ/ ٕالوسيط )، (ّْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ٔ)

 (.ُِْالدـ )ص:
 .(َّٓ-َّْ/ ٕالوسيط ) انظر: (ٕ)
 ما بُت القوسُت كلمة غَت كاضحة. (ٖ)



ِٔٗ 

 

  .(ُ)كال ينفذه ،ال يقبلو ،فرع: ما ينقضو من اٟتكم إذا كتب بو إليو
  :ففي جواز تنفيذه كجهاف ،كأما ما ال ينقضو لكنو يرل غَته أصوب منو

  .كاه ابن كج عن النص: ال، كما ال ينقضوأحد٫تا كح
 اغَت اجتهاده تغَت ت ٍب، كما لو حكم بشيء (ِ)كأصحهما كعليو العمل: نعم

حكمو األكؿ كإف كاف  فإنو ٯتضي ،رافع خصما اٟتادثة إليوتك  ،النقض يقتضيال 
 .(ّ)اآلف يرل أف غَته أصوب

 
 
 
 فصل

فبل  ،إذا تعلق ابلًتجيح بط أف الكبلـضكالقوؿ ا١تقرب إىل ال"قاؿ اإلماـ: 
ُب  إيقاعهمايكاد يفضي إىل القطع، كقد يتعارض قياساف ال يتوصل األصويل إىل 

، كىذا القسم (ْ)]اٞتبلء كا٠تفاء[ُب ادعاء  كالتداينالزدحاـ مسائل الفقو  مرتبتُت؛
القسم الذم إليو االنتهاء موضع تصويب اجملتهدين على رأم، كاٟتكم أبف 

تعُت فيو ي (ٔ)]ال[ ل كل مائقا (ٓ)]قاؿ[ ُب رأم، كلوا١تصيب كاحد ال بعينو 

                                 
 .(ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ُ)
 .(ُِٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) كىو ا١تذىب. انظر: (ِ)

ُِٓ). 
 .(ِْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ّ)
/ ُٖهناية ا١تطلب )ُب النسخة )ا٠تبلؼ كاٞتباء(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)

(ُٖ /ْْٕ). 
هناية ا١تطلب ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٓ)

(ُٖ /ْْٕ). 
هناية ا١تطلب تضي إثباتو كما ُب ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يق (ٔ)

(ُٖ /ْْٕ). 



َِٕ 

 

لكاف   ؛فبل ٬ترم فيو نقض القضاء ،و إىل تصويب اجملتهدينيف أك يصار ،مصيب
  .(ُ)"كبلما مستقيما راجعا إىل ما قدمناه من ثبوت القطع كعدمو

كما أشار إليو من ا٠تبلؼ ُب أف كل ٣تتهد مصيب كىي مسألة جليلة 
ُب الفركع مصيب أـ ال؟ فا١تصيب كاحد ال  (ِ)أف كل ٣تتهداختلف العلماء ُب 

  .(ّ)بعينو
  :كفيو طريقاف أليب إسحاؽ ا١تركزم أف فيو قولُت للشافعي
، كاجملتهد مأمور (ْ)أصحهما كىو نصو ُب اٞتديد: أف اٟتق فيها كاحد
  .(ٓ)إبصابتو، فمن أصابو فهو ا١تصيب، كمن مل يصبو فهو ا١تخطئ

  .(ٔ)٣تتهد مصيبكاثنيهما: أف كل 
  .(ٕ)كالثاين: القطع ابلقوؿ األكؿ

  .(ٖ)فا١تخطئ معذكر غَت آٍب، بل مأجور ،فإف قلنا: ا١تصيب كاحد
  .(ٗ)كعن ابن أيب ىريرة أنو آٍب

  .(َُ)كمنهم من قاؿ: إنو غَت مأجور كال مأثـو
  :ٍب ُب ما يؤجر عليو فيو كجهاف عن أيب إسحاؽ

                                 
 .(ْْٕ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
 انظر: استفراغ الوسع كبذؿ اجملهود ُب طلب اٟتكم الشرعي.االجتهاد اصطبلحا:  (ِ)

 .(َّٕ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ُِٗاللمع ُب أصوؿ الفقو للشَتازم )ص: 
 .(ُِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ّ)
العزيز ، (َُّاللمع ُب أصوؿ الفقو )ص: ، (ُّٕ/ ٕاألـ )كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)

 .(َُٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٖٕ/ ُِشرح الوجيز )
 .(ْٖٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ٓ)
 .(َُٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (َُّاللمع ُب أصوؿ الفقو )ص:  انظر: (ٔ)
 .(ْٖٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َُّاللمع ُب أصوؿ الفقو )ص:  انظر: (ٕ)
 .(ْٖٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) كىو ا١تذىب. انظر: (ٖ)
 .(ْٖٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(َُّاللمع ُب أصوؿ الفقو )ص: انظر:  (ٗ)

 .(ُّْ/ ُُْتر ا١تذىب ) نسبو الركايين إىل طائفة من أىل العراؽ. انظر: (َُ)



ُِٕ 

 

دكف  ،جر على القصد إىل الصوابكىو ظاىر النص: أنو يؤ  :أحد٫تا
  .(ُ)االجتهاد

 ،(ْ)، كنسبو البندنيجي(ّ)عليو كعلى االجتهاد (ِ)]يؤجر[كاثنيهما: أنو 
 . (ٔ)إىل النص، كاختاره القاضي (ٓ)كالركايين

كإف قلنا: كل ٣تتهد مصيب فهل اٟتكم كاٟتق ُب كجوب كل كاحد من 
اجملتهدين ما غلب على ظنو أك اٟتق كاحد، كىو أشبو مطلوب إال أف كبل منهم 

 مكلف ٔتا غلب على ظنو، ال إبصابة األشبو؟ 
، كنسبو ابن الصباغ إىل (ٖ)كالغزايل (ٕ)فيو كجهاف، كاألكؿ اختيار القاضي

 .(ٗ)األصوليُت
  .(َُ)ثاين جواب العراقيُتكال

لعدـ  ؛كل ٣تتهد مصيب كإف خالف اإلٚتاع": ا١تسػػػػتصفىكقاؿ الغزايل ُب 
 .(ُُ)"علمو بو حىت يطلع عليو

                                 
 .(َُٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٖٕ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ُ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )٬تار(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ِ)

ْٕٗ). 
 .(ْٕٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ّ)
 (.ٖٗٓانظر: ا١تطلب العايل )ص:  (ْ)
 .(ُِْ/ ُُْتر ا١تذىب ) انظر: (ٓ)
 (.ٖٗٓا١تطلب العايل )ص: ر: انظ (ٔ)
 .(ِّٓا١تستصفى )ص:  انظر: (ٕ)
 .(ِّٓا١تستصفى )ص:  انظر: (ٖ)
 .(ِْٗ/ ٖالبحر احمليط ) ،(ُْٓ :)ص الشامل انظر: (ٗ)

 .(ْٕٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (َُ)
مل أجد كبلـ الغزايل ابلعبارة اليت ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا، لكن كجدت من كبلمو:  (ُُ)

 ،كا١تختار عندان كىو الذم نقطع بو ك٩تطئ ا١تخالف فيو أف كل ٣تتهد ُب الظنيات مصيب"
 .(ِّٓا١تستصفى )ص: . انظر: كأهنا ليس فيها حكم معُت هلل تعاىل



ِِٕ 

 

كاعلم أف العلماء أٚتعوا على أف اجملتهد ُب أصوؿ الدين كاحد، كا١تخطئ فيو 
، كىو ٮتالف الفقو ُب الثبلثة، كأنو خالف ُب (ُ)آٍب، كأنو ال ٬توز التقليد فيو

كقاال: كل ٣تتهد فيو  (ٓ( )ْ)أبو اٟتسػػػُت العنربمك  (ّ)(ِ)داكد الػػػظاىرماألكؿ 
مصيب كالفقو، ك٥تالفتهما ال تقدح ُب اإلٚتاع، كٛتل بعض العلماء ذلك على 

 .(ٖ)لبعضهم التصريح عن العنربم أنو ُب الكفار أيضا /(ٕ)، لكن رأيت(ٔ)ا١تسلمُت
 .(ٖ)أيضا

  .(ٗ)قاؿ األصوليوف: كأصوؿ الفقو يوافق أصوؿ الدين ُب ىذه األمور الثبلثة
فإف كانت ابطلة أبف كانت  ؛نظر كبينة ْتجةكإذا حكم القاضي بشيء 

نفذ اٟتكم ظاىرا ال ابطنا، فبل يفيد حكمو اٟتل  ؛كقد عدلت عنده ،البينة كاذبة
  .(َُ)أك غَتىا ،أك عتاؽ ،أك طبلؽ ،أك نكاح ،كاف اٟتكم ٔتاؿ  ءاو س ،ابطنا

                                 
 .(َّٕ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ )، (ْٔٗالتبصرة ُب أصوؿ الفقو )ص:  انظر: (ُ)
هاين اإلماـ ا١تشهور ا١تعركؼ ابلظاىرم،  ىو أبو سليماف داكد بن علي بن خلف األصب(ِ) 

/ ِق(. انظر: كفيات األعياف )َِٕابلظاىرم، كاف صاحب مذىب مستقل، توُب سنة: )
 (.ُْٗ/ ِ(، اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية )ِٓٓ
 .(َّٖ/ ٖالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو )انظر:  (ّ)
ركل ، البصرة، كخطيبهابيد هللا بن اٟتسن بن اٟتصُت، التميمي، العنربم، قاضي ع (ْ)

، كركل عنو معاذ بن معاذ، كعبد عن: سعيد اٞتريرم، كخالد اٟتذاء، كداكد بن أيب ىند
(. انظر: ق َُٕ، توُب سنة )كاف ثقة، كبَت القدر، ٤تمودا ُب القضاء  الرٛتن بن مهدم،

 .(ِْْ/ ُٗالواُب ابلوفيات )، (ْْٗ/ ْاتريخ اإلسبلـ ت بشار )
 .(ّّٓ/ ّأصوؿ الفقو ) التلخيص ُب انظر: (ٓ)
 .(َّٕ/ ِقواطع األدلة ُب األصوؿ ) انظر: (ٔ)
 /أ(.ُٖٗهناية اللوحة ) (ٕ)
 .(ُٖٕ/ ْاإلحكاـ لآلمدم )، (ّّٓ/ ّالتلخيص ُب أصوؿ الفقو ) انظر: (ٖ)
 .(ُِٖ/ ٖالبحر احمليط ) انظر: (ٗ)

/ ُِالوجيز )العزيز شرح  ،(ُُِ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ِِِ/ ٖالتهذيب )انظر:  (َُ)
 .(ِٓٗ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ِْٖ



ِّٕ 

 

مل ٭تل للمحكـو لو الوطء، كعليها االمتناع  ،فإف كاف احملكـو بو نكاحا
  .(ُ)كا٢ترب إف أمكنها، فإف أكرىت عليو فبل إٍب عليها

 .(ِ)قاؿ الشيخ أبو حامد: كعليو اٟتد
لشبهة قوؿ أيب حنيفة ُب إابحتها  ؛عليو ال حد"كقاؿ ابن الصباغ كالركايين: 

  .(ّ)"لو ابطنا
  .(ْ)كاف للمحكـو عليو كطؤىا إف ظفر هبا  ،كإف كاف طبلقا

لكن يكره، لتعريضو نفسو للحد كالتهمة، كبقي التوارث "قاؿ الشافعي: 
  .(ٓ)"بينهما، كال تبقى النفقة للحيلولة

 ،فاٟتل مستمر للمحكـو عليو، لكن لو كطئها الثاين ،فإف تزكجت آبخر
فهو كطء شبهة، ٖتـر بو على األكؿ حىت تنقضي عدهتا  ،فإف كاف جاىبل ابٟتاؿ

  .(ٔ)منو
كإف كاف عا١تا بو قاؿ الشيخ أبو حامد كغَته: مل ٖتـر على األكؿ، ك٬تب 

 .(ٕ)اٟتد على الثاين
 ْتلهابهة لقوؿ أيب حنيفة عندم ال حد عليو، كىو كطء ش"كقاؿ الركايين: 

  .(ٖ)"من بعض شيوخنا ُب النظر، كمل أره ُب كتب ا١تذىب ٝتعتولو، كقد 
                                 

 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ُ)
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ِ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) (،ِٕٕالشامل )ص:  انظر: (ّ)

 .(ُْ/ ٕالبحر الرائق )، (ُٓ/ ٕ)بدائع الصنائع . كانظر: قوؿ اٟتنفية ُب: (ّْٖ
 .(ُُِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ْ)
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِْ/ ٕاألـ ) انظر: (ٓ)
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ٔ)
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ٕ)

/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٖ/ ُِ)العزيز شرح الوجيز كا١تذىب أنو كطء شبهة. انظر: 
ُّٓ). 
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ٖ)



ِْٕ 

 

 .(ُ)كمقتضاه أهنا ٖتـر على األكؿ حىت تنقضي العدة
 .(ِ)"كىو األشبو"قاؿ الرافعي:  

أك أقر بو إقرارا  ،أبف قامت بو بينة صادقة ،فإف كانت اٟتجة صحيحة
  .(ّ)نفذ اٟتكم ظاىرا كابطنا ،صحيحا ُب الباطن، فإف كاف احملكـو بو ٣تمعا عليو

  .(ّ)كابطنا
مل ينفذ  ،فإف كاف ينقض قضاء القاضي بو ،كإف كاف ٥تتلفا فيو بُت اجملتهدين

 .(ْ)كال ظاىرا ناابط
 .(ٓ)كجهاف ،كُب افتقار بطبلنو إىل حكم اٟتاكم

 [نفوذه ابطنا ثبلثة أكجوكُب  ظاىرا، نفذ ،يفإف كاف ال ينقض قضاء القاض]
(ٔ()ٕ): 

 .(ٖ)أحدىا: نعم، كصححو ٚتاعة كثَتة من احملققُت

                                 
ك٭تـر علي األكؿ كطئها بعد ما كطئها الثاين كىذا ما صرح بو الركايين حيث قاؿ: " (ُ)

 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) ". انظر:حىت تنقضي عدهتا
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ِ)

/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )نظر: كا١تذىب أنو كطء شبهة. ا
ُّٓ). 
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(ُٓ/ ُٕاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ّ)
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ْ)
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ٓ)
ظاىرا، كُب فإف كاف ال ينقض قضاء القاضي بو مل ينفذ ابطنا كال ىنا ُب النسخة ) (ٔ)

(، كىذه العبارة فيها إشكاؿ، كا١تثبت ما نفوذه ثبلثة أكجو افتقار بطبلنو إىل حكم ففي
 .(َّٕ/ ٕالوسيط )يقتضيو السياؽ كما ُب 

اٟتاكم  كىذا النوع قاؿ فيو ا١تاكردم كالركايين أنو ينفذ فيو اٟتكم ظاىرا كابطنا. انظر: (ٕ)
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ُٔ/ ُٕالكبَت )

العزيز شرح الوجيز  ،(ِِِ/ ٖالتهذيب ) منهم البغوم، كأبو عاصم العبادم. انظر: (ٖ)
 .(ُّٓ/ ُُركضة الطالبُت )، كىو ا١تذىب. انظر: (ّْٖ/ ُِ)



ِٕٓ 

 

إال أف  ،(ُ)، ]ال[كا١تصنف ،كصححو اإلماـ، كىو قوؿ األصوليُت :كاثنيها
 .(ِ)يوافق اٟتق ُب نفس األمر

 .(ّ)"كال يتجو عندان إال ىذا"قاؿ اإلماـ: 
 أـ ال مصيب ،ُب أف كل ٣تتهد مصيب كبنا٫تا بعضهم على ا٠تبلؼ

، لكن الغزايل صرح (ٓ)كاحد، فعلى األكؿ ينفذ ابطنا، كعلى الثاين ال (ْ)]إال[
 .(ٔ)ّترايهنما على القوؿ أبف ا١تصيب كاحد

كاثلثها: أنو ينفذ ابطنا ُب حق من يعتقد حكمو من ا٠تصمُت دكف من مل 
  .(ٕ)يعتقده
ة اقتداء ا١تصلي ٔتن ٮتالفو ُب الرافعي ا٠تبلؼ اب٠تبلؼ ُب صح شبوك 

 .(ٖ)االعتقاد
مل ٭تل  ؛أك ُب حق من مل يعتقده ،إما مطلقا ،فإف قلنا: ال ينفذ ابطنا

 ،للشافعي أخذ ما قضى لو بو اٟتنفي كىو ال يعتقده، كاألخذ بشفعة اٞتوار
 .(ٗ)حكم لو بتقدٯتو على األخ ُب ا١تَتاث ،كابلتوريث ابلرحم، أك كاف جدا

                                 
هناية ا١تطلب ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ُ)

(ُٖ /َُٔ). 
، (ِِِ/ ٖالتهذيب )، (َّٕ/ ٕالوسيط ) ،(َُٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)

 .(ُّٓ/ ُُركضة الطالبُت )
 .(َُٔ/ ُٖهناية ا١تطلب ) (ّ)
العزيز شرح الوجيز  ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب (ْ)

 .(ّْٖ/ ُِالوجيز )
 .(ّْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ٓ)
 .(َّٕ/ ٕالوسيط ) انظر: (ٔ)
 .(ُّٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِِِ/ ٖالتهذيب ) انظر: (ٕ)
اعتقاد  إذا اقتدل اٟتنفي ابلشفعوم تعُتىذا يشبو ا٠تبلؼ ُب أنو كحيث قاؿ: " (ٖ)

 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ". انظر:اإلماـ اعتقاد ا١تأمـو
 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(َُٔ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ٗ)



ِٕٔ 

 

  :هل ٯتنعو القاضي من األخذ ظاىرا؟ فيو كجهافكعلى ىذا ف
 .(ُ)أحد٫تا: نعم، العتقاده عدـ حلو

 .(ِ)"كال ظاىرا ،كعلى ىذا قيل: ال ينفذ القضاء ُب حقو ابطنا"قاؿ الرافعي: 
 .(ِ)"ظاىرا

 .(ّ)كأصحهما: ال ٯتنعو، العتقاد القاضي
على اٟتل إف قلنا: ٖتل لو إذا قضى لو بو  ينبٍت ،ال كجواز الطلب أك

 .(ْ)القاضي جاز الطلب، كإال فبل
كىو مشكل، فإف اٟتق إذا كاف إ٪تا ثبت عند اٟتكم فما الذم "قاؿ اإلماـ: 

يسوغ اإلقداـ على الدعول؟ كىذا فيو تردد عويص، ٬توز أف يقاؿ: ال ٭تل 
حصوؿ  فيثبتطلوب القضاء إىل ا١ت كأفضى ]كإف اتفق[ اإلقداـ على الدعول،

بو  /(ٓ)ا١تلك، ك٬توز أف يقاؿ: الشافعي إ٪تا ينفي التوريث ابلرحم إذا مل يقض
لدعول االقاضي، فأما إذا علم ا١تدعي علما ظاىرا أف القاضي يورث ابلرحم ك 

 .(ٔ)"إىل سبب التملك تشوؼفإهنا  يسوغ
تهدا أك كإف قلنا: ينفذ ابطنا لـز اٟتكم احملكـو عليو مطلقا، سواء كاف ٣ت

  .(ٕ)مقلدا
إف كاف مقلدا أبيح لو احملكـو "كأما احملكـو لو فقد قاؿ ا١تاكردم كالركايين: 

خبلؼ ما حكم بو اٟتاكم، ففي استباحتو ابطنا  يرلبو، كإف كاف ٣تتهدا 

                                 
 .(ُْٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر:  (ُ)
 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) انظر: (ِ)
 .(ُْٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) كىو ا١تذىب. انظر: (ّ)

ُْٓ). 
 .(َِٔ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ْ)
 /ب(.ُٖٗهناية اللوحة ) (ٓ)
 .(َِٔ/ ُٖطلب )هناية ا١ت انظر: (ٔ)
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ُٔ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)



ِٕٕ 

 

 :كجهاف
 .لنفوذ اٟتكم بو ظاىرا كابطنا ؛أحد٫تا: نعم
 .(ُ)"ىرالعتقاده اٟتظر، كإف استباحو ُب الظا ؛كاثنيهما: ال

 كأشار ،(ِ) "كينقدح تردد ُب إابحة الطلب ٦تن ال يعتقد اٟتل"قاؿ الغزايل: 
 .إىل ما تقدـ عن اإلماـ

قاؿ بعض أصحابنا: إذا اعتقد الرجل أف الطبلؽ قبل النكاح "قاؿ الركايين: 
الـز فحلف بو، ٍب تزكج فحكم لو حاكم ّتوازه ال ٭تل لو فيما بينو كبُت هللا 

 .(ّ)"عليو، كيلزمو نصف ا١تهر ابلعقد ْتكم اٟتاكمتعاىل ا١تقاـ 
 قلت: ىذا تفريع على أف حكمو ال ينفذ ابطنا.

النكاح ا١تختلف فيو كالنكاح بغَت كيل "قاؿ ا١تاكردم كالركايين:  فرع:
 .كحلو ،للزكجُت فيو حالتاف ُب عقده

 .فلهما أف ينفردا ابلعقد ،فأما ُب العقد فإف كاان ٣تتهدين
كإف كاان من غَت أىل االجتهاد، ففي جواز انفراد٫تا ابلعقد من غَت ]

 :كجهاف (ٓ)]٣تتهد[ استفتاءك  (ْ)[اجتهاد حاكم 
 .أحد٫تا: ال ٬توز ما مل أيذف ٢تما حاكم

 . (ٔ)[١تا ُب االجتهاد من إابحتو ؛٬توز ما مل ٯتنعهما ذك حكم ]كالثاين:

                                 
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ُٔ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
كىل ٯتنعو اٟتنفي عن طلبو على خبلؼ اعتقاده فيو تردد كالظاىر أنو ال قاؿ الغزايل: " (ِ)

 .(َّٕ/ ٕالوسيط ) ". انظر:ٯتنع إذ القاضي ال يلتفت إىل مذىب غَته
 .(ُِِ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ّ)
اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ْ)

(ُٕ /ُٔ). 
اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ٓ)

(ُٕ /ُٔ). 
اٟتاكم الكبَت من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط (ٔ)



ِٕٖ 

 

 :كأما اٟتل ففيو حالتاف أيضا
 .ٮتتلفا فيو، فبل يرتفع إال ْتكم حاكمأحد٫تا: أف 

ة: أف يتفقا عليو من غَت طبلؽ، فإف كاان مقلدين مل يرتفع بذلك، ٍب نيكالثا
 ،مل يرتفع إال ْتكم حاكم، كإف زكجها فقيو ٣تتهد ،حاكم زكجهاينظر؛ فإف كاف 

 :ففي ما يرتفع بو كجهاف
 .أحد٫تا: ابستفتاء ٣تتهد

ال يرتفع إال ْتكم حاكم حىت يعقد النكاح  : أنوابن سريجاختيار  :كالثاين
 .بعده

 :كجهاف ،كإف كاان من أىل االجتهاد ففي ما يرتفع بو العقد
  .أحد٫تا: ابجتهاد٫تا، اعتبارا بعقده

كبو قاؿ ابن سريج: ال يرتفع إال ْتكم حاكم بينهما : (ُ)]الوجو الثاين[
 .(ِ)"يعقد النكاح من بعد٫تا أفإىل  لتجاكز٫تا

قبوؿ شهادة الشاىد على ما ال يعتقده كالشافعي شهد بشفعة ُب  آخر:
، كالظاىر أف ا١تسألة مفركضة فيما إذا (ْ)صحح النوكم القبوؿ ،(ّ)اٞتوار كجهاف

شهد أبنو يستحق الشفعة ابٞتوار، كللفرع التفات إىل ا٠تبلؼ ُب جواز االنتقاض 

                                 

 
(ُٕ /ُٔ). 

اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ُ)
(ُٕ /ُٕ). 

 .(ُِّ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُٕ-ُٔ/ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 ال يقضي ٓتبلؼ عقيدتو.أحد٫تا: ال يقبل؛ ألنو ال يعتقد؛ كالقاضي (ّ) 

/ ٖالتهذيب )انظر:  كالثاين: يقبل؛ ألنو ٣تتهد فيو، كاالجتهاد إىل القاضي ال إىل الشاىد.
 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِِّ
 .(ُْٓ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)



ِٕٗ 

 

  .(ُ)ُب ا١تذىب
  .(ِ)طعافينبغي أف ٬توز ق ،أما لو شهد ابٞتوار فقط

كعلى القوؿ ابٞتواز ىل لو االمتناع من األداء؟ فيو كبلـ أيٌب ُب 
 .(ّ)الشهادات

لو ابف للقاضي كقوع حكم خطأ على كجو يقتضي النقض كما  اثلث:
كنقضو، سواء كاف حقا هلل  ٚتعوكجب عليو  ،فإف كاف ىو الذم حكم بو ،تقدـ

عليو ذلك ُب  استبهمتعاىل كالطبلؽ كالعتاؽ كاٟتدكد أك لآلدميُت، حىت لو 
يحضر ا٠تصمُت ف ،عذر ،أقضية كجب البحث عنها كالنقض، فإف مل يظفر بو

 .(ْ)كيعرفهما أنو أخطأ كأنو ينقض حكمو ليًتافعا إليو فينقضو
أنو ينقضو، كيكفي أف يعرفا أنو أنو ال ٬تب عليو أف يعرفهما  سريجكعن ابن 

 .(ٔ)، كا١تذىب األكؿ(ٓ)فبل ،كإال ،ابف لو ا٠تطأ، فإف ترافعا إليو نقضو
فحكم الضماف فيو أيٌب ُب اببو إف شاء  ،كما فات من ذلك كمل ٯتكن تداركو

 .هللا تعاىل
كإف كاف قضاء غَته فقد تقدـ ُب فصل العزؿ أف ُب جواز نقضو كجهُت، 

 .(ٕ)مل ٬تز لو نقضو إال بطلب صاحب اٟتق ،ؤهكأنو إذا ظهر خط
كما ينقض بو قضاء نفسو ينقض بو قضاء غَته، كما ال ينقض بو قضاء 

                                 
 (.ٖٗٓانظر: ا١تطلب العايل )ص:  (ُ)
 .(ِٔٗ/ ٔمغٍت احملتاج )، (َّٓ/ ْأسٌت ا١تطالب )انظر:  (ِ)
/ َُالنجم الوىاج )انظر:  أصحهما: ال ٯتتنع. قاؿ أبو البقاء الدمَتم: فيو كجهاف:  (ّ)

َِٗ). 
العزيز شرح الوجيز ، (ُٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

(ُِ /ْٕٗ). 
 .(ُٕٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٕٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(َُٓ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر:  (ٔ)
 .(َْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )(، ُٕٔانظر: )ص: (ٕ)



َِٖ 

 

 ،للقضاء /(ُ)ال يصلح قبلونفسو ال ينقض بو قضاء غَته، لكن لو كاف القاضي 
على أنو تنقض أقضيتو كلها، أخطأ فيها أك أصاب، لصدكرىا  (ِ)قد نص ٚتاعةف

 .(ّ)٦تن ال ينفذ حكمو
ىذا آخر الكبلـ ُب اآلداب العشرة اليت ذكرىا الغزايل، كىي كلها ٤تبوبة إال 

 .(ْ)العاشر فإنو متحتم، ككذا التاسع ُب األصح
 كللقضاء آداب أخر تقدـ ذكر بعضها ُب أثناء ىذه اآلداب، كسيأٌب بعضها

 .كالرابع ،ُب الفصل الثالث
كمن آدابو أنو يستحب للحاكم أف يدعو أصدقاءه األمناء كيلتمس منهم أف 

  .(ٓ)ٮتربكه عن عيوبو ليسعى ُب إزالتها
كمن  يعزره،ليحبس فيو من  ؛كقد تقدـ أف من آداب القاضي أف يعد حبسا

 .(ٔ)امتنع من أداء حق عليو
استشعر من احملبوس على أداء حق الفرار ك٦تا يتعلق ابٟتبس أف القاضي إذا 

أك زكجتو إىل فراشو  أمتوفلو نقلو إىل حبس اٞترائم، كلو دعا احملبوس  ،من حبسو
األمة دكف  أجربت ،اتنعتما فمل ٯتنع منو إف كاف فيو موضع خاؿ، فإ ،ُب اٟتبس

 .(ٕ)كأمتوالزكجة اٟترة، كاألمة اليت رضي سيدىا  
زايل أفىت أبف ٘تكينو من ذلك راجع إىل رأم كقد تقدـ ُب التفليس أف الغ

                                 
 /أ(.ُٗٗهناية اللوحة ) (ُ)
التهذيب ، (ّٖٗ/ ّا١تهذب )منهم أبو إسحاؽ الشَتازم، كالبغوم، كالعمراين. انظر:  (ِ)

 .(ّٔ/ ُّالبياف )، (ُِٖ/ ٖ)
 .(َْٖ/ ُِلوجيز )العزيز شرح اانظر:  (ّ)
 .(ْْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ْٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(ْٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِّْ-ِِْ/ ِأدب القاضي البن القاص )انظر:  (ٕ)

 .(َّٔ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ْٖٓ



ُِٖ 

 

 .، كتقدـ ىناؾ فركع كثَتة تتعلق ابٟتبس(ُ)اٟتاكم، كذكره الرافعي ىنا احتماال
مكن منو إال أف يقوؿ:  ،كلو أراد مستحق الدين أف يبلزمو بدال عن اٟتبس

 .(ِ)فيحبسو ،كٮتتار اٟتبس ،إنو يشق عليو الطهارة كالصبلة مع مبلزمتو
 ّ()ا١تخدرةكقياس حبس الوالد بدين كلده أف ٭تبس ا١تريض ك "قاؿ الرافعي: 

 .(ْ)"كابن السبيل منعا ٢تم من الظلم
 .(ٓ)ليؤدكا ؛كعن العبادم أهنم ال ٭تبسوف لكن يوكل هبم

الوكيل ُب دين مل ٬تب ال ك  ،كال القيم الصغَت،لد ُب حق على اكال ٭تبس الو 
 ،كاجملنوف ،كجب ٔتعاملتهم، كال ٭تبس الصيب ٔتعاملتهم، ك٭تبس األمناء ُب دين

ليؤدم أك يبيع،  ؛كال سيده ُب اٞتناية ،كال العبد اٞتاين ،كال ا١تكاتب ُب النجـو
 .(ٔ)كامتنع ،بل يباع عليو إذا كجد راغب
 .(ٕ)كجهاف ، على مالو ك٘تكنا من بيعوانكُب حبس كل غرًن قدر 

صاحب اٟتق، إذا مل يتهيأ كأجرة السجن على احملبوس، كأجرة ا١توكل على 

                                 
اٟتبس زجر كأتديب فإف اقتضى اٟتاؿ أف ٪تنع منو فإنو قاؿ: "ككاف ٬توز أف يقاؿ:  (ُ)

 .(ْٖٔ/ ُِ)  العزيز شرح الوجيز ". انظر: زكجتو أك أمتو، فعل
، (ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِْْ/ ِأدب القاضي البن القاص )انظر:  (ِ)

 .(ُٓٓ/ ُُركضة الطالبُت )
 تيٍ بػ من كاراؾ ما كل صار ٍب البػيت انحية فػي للػجارية دٯتي  ًٍت س: لػخدراا١تخدرة: ( ّ)

ا١تخدرة ىي من ال ٗترج إال اندرا لتعزية أك زايرة  . كأخدار ك خدكر كالػجمع خدران، كنػحوه
-َِّ/ ْأك ٛتاـ  ك اشًتط بعضهم كوف ا٠تركج للحماـ ليبل . انظر: لساف العرب ) 

(، أدب القضاء البن أيب ّٗٓ/ ُِعزيز ) (، فتح  الِٕ/ ُ( ، ٥تتار الصحاح ) ُِّ
 (.ُُٗالدـ ص)

 .(ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)
 .(َّٔ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٔ)
 .(ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)



ِِٖ 

 

 .(ُ)صرؼ ذلك من بيت ا١تاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين: يف مستند قضائو

كال شك ُب أنو يقضي ابٟتجة، كالغرض اآلف الكبلـ ُب قضائو ابلعلم 
  ط.كا٠ت

فهل لو أف يقضي بعلمو إذا كاف  ،أما القضاء ابلعلم فإذا علم القاضي اٟتاؿ
  :عليو؟ فيو أربعة أقواؿ مي كى ٦تن ٭تي  (ِ)لو كا١تدعى عليو مي كى ا١تدعي ٦تن ٭تي 

 .(ّ)أصحها: نعم

                                 
 .(َّٔ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ْٖٔ/ ُِ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ُ)

 (.ُْٕا١تدعى عليو: ىو من ينفي شيئان. أدب القضاء البن أيب الدـ )ص: (ِ)

 .(ُٔٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٕٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)



ِّٖ 

 

 .(ّ)لفساد الزماف ؛(ِ)كاختاره الركايين (ُ)"الوجػػػػػيز"كاثنيها: ال، كصححو ُب 
 .(ْ)دكف العقوابت ،كاثلثها: لو ذلك ُب األمواؿ

 . (ٓ)دميُت مطلقا دكف حدكد هللا تعاىلكرابعها: أف لو ذلك ُب حقوؽ اآل

 :كعن االصطخرم أنو يتعُت القضاء ابلعلم ُب مواضع
 .منها: إذا علم أنو طلق امرأتو ثبلاث كىي تدعي زكجيتها

 .فبلان قتل مورثو كىو يعلم أف القاتل غَته (ٔ)]أف[كمنها: أف يدعي 
كالقاضي يعلم  ،وتكصدق يده أمتو،ا١ترأة اليت ُب  (ٕ)]أف[ دعييكمنها: أف 

 .، كىذا يقتضي خركج كجو خامس(ٖ)أهنا ابنتو
كال الظن  ،فليس ا١تراد بو العلم اٟتقيقي خاصة ،فإف قلنا: يقضي بعلمو

كالظن ا١تؤكد الذم ٬توز للشاىد اعتماده ُب الشهادة،   ،مطلقا، بل العلم اٟتقيقي
بو، كىذاف كما لو ادعى عليو ماال ككاف اٟتكم رآه أقرضو أك ٝتع إقراره لو 

                                 

 
ُٓٔ). 
 (.َِْانظر: الوجيز للغزايل )ص: (ُ)
قاؿ الرافعي كاختاره القاضي الركايين لفساد القضاة، كمل أجد ىذا القوؿ ُب ْتر  (ِ)

/ ُْْتر ا١تذىب )ا١تذىب للركايين، بل ىو صرح أبف القوؿ األكؿ ىو الصحيح. انظر: 
 .(ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(ٕٓ
 .(َِّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َُِ/ ُّالبياف )، (ُِٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ّ)
 .(ْٖٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِّ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ْ)
 .(ْٖٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
/ ُٖكفاية النبيو )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب   (ٔ)

ِِّ). 
/ ُٖكفاية النبيو )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب   (ٕ)

ِِّ). 
 .(ِِّ/ ُٖكفاية النبيو )ذكر ىذه ا١تواضع ابن الرفعة. انظر:   (ٖ)



ِْٖ 

 

  .(ُ)األمراف ال يفيداف ثبوت احملكـو بو حُت القضاء
مده الشاىد تعي (ِ)]ما[كمقتضى كبلـ اإلماـ ُب التفليس أنو ال يقضى بكل 

 ،من لطيف الكبلـ أف كل ما يستند الشاىد فيو إىل اليقُت"الشاىد حيث قاؿ: 
علمو القاضي اختلفوا ُب جواز قضائو بو، كلو انتهى القاضي فيما ال علم فيو  لو

القضاء كإف حل لو أف  /(ّ)إىل منتهى يشهد فيو كاألصوؿ ا١تتقدمة فبل ٭تل لو
يشهد ٔتا أحاط بو كظهر عنده، فليتأمل الناظر ُب ىذا، فإنو من أسرار 

 .(ْ)"القضاء
اؿ كنفي الوارث كابلتعديل كالذم ذكره من األصوؿ إشهاده بنفي ا١ت

، إ٪تا يعتمد فيها ظن مؤكد ٭تصل حقائقهاكاب١تلك، فإهنا أمور ال توقف على 
، لكن قاؿ ا١تاكردم: إذا رأل الشاىد رجبل يتصرؼ ُب (ٓ)بقرائن مع طوؿ مدة

كما ٬توز   ،جاز أف يشهد لو اب١تلك على قوؿ ،دار مدة طويلة من غَت معارض
م آكد من الشهادة، كالثاين: ال ٬توز كإف جاز للحاكم أف ٭تكم بو، كاٟتك

 .(ٔ)ألف للحاكم أف ٬تتهد دكف الشاىد ؛للحاكم
كىو ٥تالف ١تا قالو اإلماـ إال أف ٭تمل على ما إذا قامت عنده البينة ابليد 

 ،كالتصرؼ، فإنو ٭تكم ٢تا اب١تلك ابجتهاده، كليس للشاىد أف يشهد اب١تلك
  .و بنفسومستندا إىل ذلك، ال على أنو عرف

كال فرؽ ُب ذلك بُت ما إذا علمو ُب زمن كاليتو كمكاهنا كما علمو ُب 

                                 
/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ُ)

ِّّ). 
 ثبت ما يقتضيو السياؽ حسب داللة السياؽ.ُب النسخة )١تن(، كا١ت (ِ)
 /ب(.ُٗٗهناية اللوحة ) (ّ)
 .(ِِْ/ ٔهناية ا١تطلب ) (ْ)
 .(ُِْ/ ٔهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)
 .(ِّّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّٕ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)



ِٖٓ 

 

 .(ُ)غَتىا
كالقضاء ابلعلم أف يقوؿ القاضي للمنكر: قد علمت أف لو "قاؿ ا١تاكردم: 

عليك ما ادعاه كحكمت عليك بعلمي، فإف اقتصر على أحد ىذين مل ينفذ 
 .(ّ)، كاتبعو عليو الركايين(ِ)"حكمو

 ُب أربعة أمور: فالكبلـ ،نا: ال يقضي بعلموكإف قل

مل ينفذ، كما لو شهد  ،أنو ال يقضي ٓتبلؼ علمو، كلو فعل األول:
شاىداف بزكجية امرأة لرجل كالقاضي يعلم أهنا ابنت منو، أك أف بينهما رضاعا 

أك ٔتوتو ُب كقت   ،و كالقاضي يعلم بقاءه، أك أف القاتل غَتهثى رًٌ وى ٤ترما، أك أنو قتل مي 
من يعلم أنو حر األصل أك  ؽًٌ كىو يعلم حياتو بعد ذلك الوقت، أك برً  ،كذا

، (ٔ)، بل ادعى النوكم اإلٚتاع(ٓ)، كادعى ٚتاعة أنو ال خبلؼ فيو(ْ)معتوؽ
  .(ٕ)كحكى ا١تاكردم كغَته فيو كجها

كإذا امتنع من اٟتكم ٓتبلؼ علمو فينبغي أف يذكر ما عنده، ألنو أنفى 
 .(ٖ)تهمةلل

                                 
 .(ْٕٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ٕٓ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
/ ُٔاٟتاكم الكبَت )جعل ا١تاكردم ىذا من شركط قبوؿ القضاء ابلعلم. انظر:  (ِ)

ِّْ). 
 .(ٖٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)
، (ُِٗ/ ٖالتهذيب )، (ٖٕ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ُٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ْ)

 .(ْٖٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِٗ
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِٗ/ ٖالتهذيب ) منهم البغوم، كالرافعي .انظر: (ٓ)

ْٖٖ). 
/ ُُركضة الطالبُت )". انظر: كال يقضي ٓتبلؼ علمو ببل خبلؼقاؿ النوكم: " (ٔ)

ُٓٔ). 
 .(ِّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 .(ُٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر: (ٖ)



ِٖٔ 

 

اٞترح ثبلثة أكجو،  (ُ)]ُب[حكمو يعتمد ُب اٞترح كالتعديل، ك الثاين:
، (ِ)أصحها: أنو يقضي بو، كاثنيها: ال، كاثلثها: يقضي بو ُب اٞترح دكف التعديل

، فإف حكم ُب العدؿ بعلمو فهل ٭تكم ُب تعديل أصولو كفركعو؟ فيو  (ِ)التعديل
 .(ّ)كبلـ أيٌب ُب التزكية إف شاء هللا

ففي القضاء  ،فإف كاف ٔتجلس حكمو ،أقر عند القاضي ْتكمإف  الثالث:
، كخصو الركايين (ْ)بو على ىذا القوؿ كجهاف، أحد٫تا كعليو األكثركف: أنو ٬توز

 .(ٓ)ٔتا إذا قضى عليو ُب ٣تلس اإلقرار
 .(ٔ)"حكم عليو بو ،كإف أقر ْتد هلل تعاىل"قاؿ ا١تاكردم: 

بو عنده شاىداف، كعلى ىذا كاثنيهما كىو ظاىر النص: ال، حىت يشهد 
 .(ٕ)حىت ال ٭تتاج إىل القضاء ابلعلم ،ينبغي أف يكوف ُب ٣تلسو عدالف

ن ٔتيستحب أف ال ينتصب للحكم إال "كابن الصباغ:  ،قاؿ البندنيجي
أجلسهم ابلبعد منو، فإذا  ،يشهد من الشهود، ٍب إف كاف اٟتاكم ٭تكم بعلمو

أجلسهم بقربو  ،إف كاف ال ٭تكم بعلمواحتاج إىل أف يشهدىم عليو استدعاىم، ك 
 ،شهدكا عليو ،لئبل ينكر من بعد، فإف جحد ؛حىت ٭تفظوا على ا١تقر إقراره

 .(ٖ)"كحكم عليو

                                 
 ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو. (ُ)
النجم ، (ََْ، أدب القضاء البن أيب الدـ )ص:(ُٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)

 .(ُُِ/ َُالوىاج )
 (.ُّْانظر: )ص: (ّ)
 .(ِّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )منهم اٟتسُت الكرابيسي، كابن سريج.  انظر:  (ْ)

 .(ُٔٓ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: 
 .(ٕٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)
 .(ِّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
 .(ٕٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)
 .(ُّْ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٖ)
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فوجهاف عند من قطع ُب اٟتالة األكىل أبنو  ،كإف مل يكن ٔتجلس حكمو
 :يقضي عليو بو كغَتىم

 .قبل التوليةأحد٫تا: أنو ال ٭تكم بو على ىذا القوؿ، كما لو أقر عنده 
كاثنيهما: ٭تكم بو، كأٟتق الركايين هبذا على ىذا القوؿ ما إذا أقر بو ُب 

 .(ُ)٣تلس اٟتكم ٍب فارقو قبل أف يقضي عليو ٍب عاد فأراد أف يقضي عليو بو
كما ذكرانه ُب اٟتالتُت مفركض ٔتا إذا كقع اإلقرار بعد الدعول كطلب 

ال ٬توز اٟتكم بو "فقد قاؿ ا١تاكردم:  ،أك قبل الطلب ،اٞتواب، فإف كقع قبلهما
كتاب اإلقرار: ال يصح إال أبربعة   /(ّ)، كقاؿ ُب(ِ)على ىذا القوؿ حىت يقر بعده

إما  ،اٟتق بو ٤تفوظا يصَتالرابع ا١تقر عنده كىو من  لجعك ، (ْ)أبربعة شركط
 .(ٓ)أك شاىد يتحمل ،ـلزً يي حاكم فػى 

فشرطو أف يكوف بعد الدعول عليو، فإف أقر قبلها أك  ،فإف كاف عند حاكم
 :(ٔ)ففي صحة إقراره كجهاف ،من غَت دعول

أحد٫تا: يصح، كحكاه ابن ا١تنذر عن الشافعي، قاؿ: كيشبو أف يكوان 
، لكنو كالركايين خالفا ما ذكراه (ٕ)٥ترجُت من ا٠تبلؼ ُب قضاء القاضي بعلمو

 ،لزمو اإلقرار ،إلقرار قبل استيفاء الدعولأكال أكؿ الباب أنو لو قدـ ا١تطلوب ا
طولب بو بعد  ،كسقط جوابو عن الدعول إذا كافقت إقراره، كإف قدـ اإلنكار

                                 
 .(ٕٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)
 . (َّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 /أ(.ََِهناية اللوحة ) (ّ)
اٟتاكم الكبَت . انظر: كالشركط األربعة ىي: ا١تقر، كا١تقر لو، كا١تقر بو، كا١تقر عنده (ْ)

(ٕ /ْ) 
 . (ٗ/ ٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
 .(ِّٓ/ ُٖكفاية النبيو )كالوجو اآلخر: أنو ال يصح. انظر:   (ٔ)
 .(ِّٓ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٕ)
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 .(ُ)استيفاء الدعول

 ، كا١تراد ٔتجلس اٟتكم: اجمللس العاـ الذم ٭تضره العلماء كالعدكؿ كا٠تصـو
لو أك غَته، كٚتيع كابإلقرار سرا ما إذا مل يكن ُب ٣تلسو غَته، سواء كاف ُب منز 

 .(ِ)٣تالس القاضي ُب ٤تل كاليتو ٣تالس حكمو

الرابع: لو شهد ابٟتق الذم يعرفو القاضي شاىد كاحد فهل ٭تكم بو على 
 ىذا القوؿ تنزيبل لنفسو منزلة الشاىد اآلخر؟ 

  .فيو كجهاف
  .(ّ)عند الركايين: نعم :أصحهما

 .(ٓ)"كىو القياس"، قاؿ اإلماـ: (ْ)كاثنيهما: ال

  .(ٔ)ك٦تا يلتحق هبذا أنو ىل ٭تكم بعلمو ا١تستفاد من التواتر؟ فيو كجهاف
كأما ا٠تط فإذا رأل القاضي حجة فيها ذكر حكمو إلنساف كطلب ذلك 

كطلب منو  حجة هااإلنساف منو العمل بو، أك رأل الشاىد صورة خطو في
 .(ٕ)ذكرا ذلك عمبل بوتصاحبها الشهادة نظر؛ فإف 

 يتخرج ذلك ُب القاضي على القضاء ابلعلم، كفيو طريق قاؿ اٞتمهور: كال
  .(ٖ)أنو ٮترج عليو

                                 
 .(ٕٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
 .(ِّٓ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ِ)
 .(ٖٕ/ ُْْتر ا١تذىب )الركايين قدـ ىذا القوؿ ُب الذكر، كمل يصرح بصحتو. انظر:  (ّ)
ٕٖ). 
 .(َُِ/ َُالنجم الوىاج )، (ٖٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)

 .(ُٔٓ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ْٕٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر: 
 .(ِٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)
 .(ُُِ/ َُوىاج )النجم الانظر:  (ٔ)
العزيز شرح ، (ُّٗ/ ُُْتر ا١تذىب للركايين )، (ْٓٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٕ)

 .(ْٖٗ/ ُِالوجيز )
 .(ْٖٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٖ)
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 .(ُ)كإف مل يتذكرا ذلك مل ٬تز ٢تما اعتماده مطلقا على ا١تذىب
ك٬توز لئلنساف اٟتلف اعتمادا على خط مورثو ُب اإلثبات كالنفي، كما إذا 

ق ٓتطو رأل خط أبيو أف يل على فبلف كذا، أك أين أديت دين فبلف إذا كث
كأمانتو، كأنو يضرب على ما يستوفيو، كضبط القفاؿ كثوقو أبف يكوف ْتيث لو 

ال ٬تد من نفسو أف ٭تلف على نفي  ،كجد ُب تلك التذكرة أف لفبلف علٌي كذا
 .(ِ)العلم بو، بل يؤديو من الًتكة

كلو كجد ٓتطو أف لو على فبلف كذا أك أنو أدل دين فبلف قاؿ ابن الصباغ: 
  .(ّ)اٟتلف حىت يتذكر مل ٬تز لو

٬توز لو اٟتلف عليو إذا علم أنو ال يكتب إال "كقاؿ البندنيجي كالركايين: 
 .، كأجاب الركايين ُب موضع آخر ابألكؿ(ْ)"صحيحا

  .(ٓ)ك٬توز االعتماد ُب اٟتلف على إخبار العدؿ الواحد
كلو شك فيما رأل بو خط أبيو أك أخربه بو كاحد جاز لو "قاؿ ا١تاكردم: 

كال أف  ،ا١تطالبة رجاء أف يقر فيعلم صحتو، كال ٬توز لو أف يدعي إف أنكر
 .(ٔ)"٭تلف

 :كإف كقع ُب نفسو صحتو جاز أف يطالب كيدعي، كىل ٭تلف؟ فيو كجهاف
 .(ٕ)أصحهما: نعم

                                 
 .(ْٖٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٓٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
ركضة الطالبُت ، (ُْٗ/ ُِالوجيز ) العزيز شرح، (ِِٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)

 .(ِٕ/ ُٗكفاية النبيو )،  (ُٗٓ/ ُُ)
 .(ُٕ/ ُٗكفاية النبيو )،  (ُْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 .(ُِْ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)
 .(ُٕ/ ُٗكفاية النبيو )انظر:   (ٓ)
 .(ْٔ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
ال ٬توز أف ٭تلف عليو ألنو عرفو بغالب ظن، ٬توز أف يكوف ُب  أنو :كالوجو اآلخر  (ٕ)

 .(ُِْ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ْٔ/ ُٕاٟتاكم الكبَت ). انظر: الباطن ٓتبلفو
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كيتحرر أف االعتماد على ا٠تط على مراتب ثبلث، أكسعها: اٟتلف، فإنو 
قضاء كالشهادة، فإنو ال يعتمد فيهما عليو، ٬توز االعتماد فيو عليو، كأضيقها: ال

كركاية اإلخبار مرتبة اثلثة مًتددة بينهما، فإنو ال يعتمد فيها ا٠تط إف أمكن 
 .(ُ)التزكير

كإف أمنو أبف كاف ا٠تط ٤تفوظا عنده ففي جواز الركاية بو كجهاف، كقيل: 
 :قوالف

 .(ِ)أظهر٫تا: اٞتواز، لعمل الناس عليو
القاضي: ا١تنع حىت يتذكر، سواء كاف ا٠تط الذم رآه خطو كاثنيهما كبو أفىت 

كغَته بُت الركاية كالشهادة  (ّ)الشيػػػخ أبو دمحمأك خط ثقة غَته كالشهادة، كسول 
 .(ْ)بةيكالشهادة ُب جواز االعتماد على ا٠تط إذا ضبطو ككثق بو من غَت ر 

االعتماد فيو على خط أبيو، فتحصل ُب الصور  كجو أنو ال ٬توز :كُب الثانية
 :الثبلث أربعة أكجو

أظهرىا أك٢تا: أنو ال ٬توز االعتماد على ا٠تط احملفوظ ُب الشهادة كالقضاء، 
 .كاٟتلف /(ٓ)ك٬توز ُب الركاية

 .كالثاين: أنو ال ٬توز فيها كلها

                                 
 .(َُّ/ ٕالوسيط )انظر:  (ُ)
 .(ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٖٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)
كالد إماـ   بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اٞتويٍتالشيخ أبو دمحم عبد هللاىو  (ّ)

، كغَته من لو ا١تعرفة التامة ابلفقو كاألصوؿك كاف  ،كاف يلقب بركن اإلسبلـ،إماـ اٟترمُت 
، تفقو على أيب الطيب الصعلوكي، كالقفاؿ ا١تركزم،   ،كالسلسلة ،الفركؽ :من تصانيفوالعلـو

طبقات ق(. انظر: ّْٖ، توُب سنة: )كشرح الرسالة ،ك٥تتصر ا١تختصر ،كالتذكرة ،كالتبصرة
طبقات ، (ٕٓ-ّٕ/ ٓطبقات الشافعية الكربل للسبكي )، (َِٓ/ ُالفقهاء الشافعية )

 ..(َُِ/ ُالشافعية البن قاضى شهبة )
 .(ْٖٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 /ب(.ََِهناية اللوحة ) (ٓ)
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 .كالثالث: أنو ٬توز كلها فيها كلها
 .دكف الثبلثة األكؿكالرابع: أنو ٬توز ُب اٟتلف 

كعلى القوؿ ّتوازه ُب الركاية لو كتب لو شيخ ابإلجازة كعرؼ خطو جاز لو 
  .(ُ)أف يركم عنو فيقوؿ: أخربين فبلف ُب كتابو، أك كتب إيلٌ 
 :كىذا تفريع على جواز الركاية ابإلجازة، كفيو قوالف

ين إىل الثا وأحد٫تا: ا١تنع، كبو قاؿ القاضياف: اٟتسُت كا١تاكردم، كنسب
الفقهاء مطلقا، كما لو قاؿ: أجزت لك أف تشهد على شهادٌب ُب كل موضع 

 .(ِ)عرفت شهادٌب
 .(ّ)كأصحهما: اٞتواز، كعليو العمل

 أقساـ: (ْ)[ةبعس]كىو "قاؿ النوكم: 

األكؿ: إجازة معٌُت ١تعُت، كقولو: أجزتك ركاية صحيح البخارم، أك ما 
 ، كىو أعبلىا.يتاشتملت عليو فهرس

ين: إجازة غَت معُت ١تعُت، كقولك: أجزتك مسموعاٌب أك مقركءاٌب، الثا
 كاٞتمهور على أنو كاألكؿ، كقيل: ال يصح.

، كأجزت ا١تسلمُت، أك كل أحد،  الثالث: أف ٬تيز لغَت معُت بوصف العمـو
 أك من أدرؾ زماين ك٨توه، فاألصح أيضا جوازىا، كقطع بو ٚتاعة.

كتبا    (ٓ)[يركم]كأجزتك كتاب السنن كىو الرابع: إجازة ٣تهوؿ أك جملهوؿ،  
كتبا من السنن، أك أجزت لزيد بن دمحم كىناؾ ٚتاعة كذلك، فهي ابطلة، فإف 
أجاز ١تسمُت معينُت ال يعرؼ أعياهنم كال أنساهبم كال عددىم صحت، كما لو 

 ٝتعوا منو ُب ٣تلسو. 

                                 
 .(َْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
 .(َْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)
 .(ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت )ُب النسخة )ستة(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)
 .(ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت )سخة، كما ُب ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من الن (ٓ)
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، كأجزت ١تن يولد لفبلف، أك لفبلف كمن يولد لو،  ا٠تامسة: اإلجازة ١تعدـك
فالصحيح بطبلهنا، كقطع بو الطربم، كابن الصباغ، كأجازه ا٠تطيب كغَته، 

 .(ُ)كاإلجازة للطفل الذم ال ٯتيز صحيحة على الصحيح

بوجو لَتكيو اجملاز لو إذا ٖتملو اجمليز،  والسادس: ما مل يسمعو اجمليز كمل يتحمل
 كىي ابطلة قطعا.

 السابع: إجازة اجملاز، كىي صحيحة عندان. 

كيستحب أف يتلفظ ابإلجازة إذا كتب هبا، فلو اقتصر على الكتابة مع 
 .(ِ)"قصدىا صحت، كالقراءة عليو مع سكوتو

كلو رأل ٓتط معركؼ: ٝتعت من فبلف كذا، مل ٕتز الركاية "قاؿ الرافعي: 
  .(ّ)"عنو كإف اعتمد ا٠تط، لكن ٬توز أف يقاؿ: رأيت ٓتط فبلف أبين ٝتعت كذا

ىل األمور ابلشاىد من األسباب ا١تعينة على التذكر عند أك "مرم: يقاؿ الص
ة ا١تقر إذا مل يعرفو بعد ذكر الشهادة، كيقرب من ذلك ذكر ياألداء أف يثبت حل

التاريخ كموضع التحمل، كمن كاف معو حُت ٖتمل، ككاف بعض علمائنا يكتب: 
، كىو و فبلان، يعٍت رجبل يعرفو كيستعُت بو على التذكريشبالذم شهدت عليو 

 .(ْ)"ةيأبلغ من اٟتل

  فروع:

فقاؿ للقاضي: إنو ثبت يل  ،فأنكره ،األكؿ: ادعى كاحد حقا على آخر
ألزمو بو، كليس ذلك  ،كحكمت يل بو عليو، فإف ذكر القاضي ذلك ،عندؾ

، بل ىو إمضاء لو كتنفيذ، كإف مل يذكره كأقاـ ا١تدعي شاىدين (ٓ)[لعلم]ابحكما 
مل ٭تكم القاضي بقو٢تما على ا١تذىب إال أف يشهدا على اٟتق بعد  ،شاىدين بو

                                 
 .(ُٖٓ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ُ)
 .(ُٖٓ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ِ)
 .(َْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 .(ُْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )ُب النسخة )للعلم(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٓ)



ِّٗ 

 

مل  ،إعادة الدعول، كما لو شهد شاىداف أبنك ٖتملت الشهادة على فبلف بكذا
ركاية اٟتديث فإف الراكم إذا  /(ُ)٬تز لو أف يشهد معتمدا على قو٢تما، ٓتبلؼ

  .(ِ)د فيو على من ركاه عنوعتمجاز أف ي ،نسي ما أخرب بو
كاف   أنوسمع القاضي البينة يكُب كل كاحد من اٟتكم كالركاية كجو كما 

  .(ّ)لفو لو ُب ىذه الدعولحاست
نظر؛ فإف تعلق بفعل غَته أبف  ،حكم بو أنوإذا شهد عنده "كقاؿ الفوراين: 

، كإف قالت: (ْ) (... ...)هذا فتقوؿ البينة: إنو أقر عندؾ بكذا كحكمت بو، 
 .(ٔ)"مل يقبل، كىذا كجو اثلث (ٓ)(....)غَته تعلق بتحكمت بكذا كمل 

، كىل للمدعي (ٕ)كينبغي للقاضي إذا مل يتذكر أف يتوقف كال يقوؿ: مل أحكم
للمدعي ٖتليف ا٠تصم على أنو ال يعرؼ حكم القاضي؟ قاؿ القاضي: ٭تتمل 

 .(ٖ)كجهُت
فإف مل يتعرض األكؿ  ؛كلو شهد شاىداف على حكمو عند قاض آخر

مل ٭تكم بشهادهتما، ككذا لو  ،صح كحكم هبا، كإف كذهبما ،كال توقف ،لكذهبما
 .(ٗ)ال تقبل ركايتو عنو ،ركل عنو شيئا فأنكره

                                 
 /أ(.َُِهناية اللوحة ) (ُ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُٗ/ ٖالتهذيب )، (ُْٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)

ِْٗ). 
 .(ِْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُٓٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)
 ما بُت القوسُت كلمتاف ال تقرآف كقد شطب على رأسهما. (ْ)
 رأ.ما بُت القوسُت كلمة ال تق (ٓ)
مل أقف على كتابو فكتابو اإلابنة كجدت ا١تخطوط لكن ال يوجد فيو كتاب القضاء كمل  (ٔ)

 كمل أقف عليو ُب غَته من ا١تراجع.
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُٗ/ ٖالتهذيب )، (ُٓٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٕ)

ِْٗ). 
 .(ِْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٖ)
 ، .(ُُٗ/ ٖالتهذيب )، (ُٓٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٗ)



ِْٗ 

 

  :فوجهاف ،كإف توقف فيو
  .(ُ)أكفقهما لكبلـ األكثرين: أنو ٭تكم هبما

 .(ِ)كاختاره ابن أيب عصركف: ا١تنع "ا١تهذب"كىو ما ُب  :كاثنيهما
ٍب قامت بينة  ،شاىدا الفرع عند اٟتاكمكعلى ىذا لو شهد "قاؿ الرافعي: 

 انتهى. (ّ)"ال ٭تكم بشهادة الفرعُت ؛على توقف شهود األصل عن الشهادة

قاسوا ا١تنع ُب ا١تسألة على  "البسيػػػػط"ك ،(ْ)"ا١تهذب"كصاحب  ،كاحملاملي
 .مسألة شهود الفرع
: إذا مل يتذكر اٟتاكم ال "ا١تختػػػصر"ألنو قاؿ ُب  ؛كىو غلط"قاؿ الركايين: 

 ٯتضيو، لكن يتوقف حىت لو رفع إىل حاكم آخر (ٓ)٬توز لو أف يبطلو كال أف ٭تقو
 .(ٔ)"كجواب ٯتضيو

 ال ابلبينة. ،حكم بعلمو ،كلو تذكر اٟتاكم اٟتكم بعد أف قامت عنده البينة

لحاكم: حكمت يل بكذا على عمرك فأنكر اٟتاكم الثاين: لو قاؿ زيد ل
فقد قاؿ اٞتمهور: ليس لو أف يرفعو  ،ذلك فإف كاف ذلك ُب زمن كاليتو ك٤تلها

إىل حاكم آخر كيدعي عليو ك٭تلفو، كما ليس لو ذلك مع الشاىد إذا أنكر 
 .(ٕ)الشهادة، ككذلك ال تتوجو اليمُت عليهما إذا ادعى حكما ّتور كشهادة زكر

                                 
 .(ِْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َْْ/ ّا١تهذب )انظر:  (ِ)

َُٔ). 
 .(ِْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ّ)
شهادهتما مل ٬تز للثاين فإف شهد شاىداف أف األكؿ توقف ُب قاؿ صاحب ا١تهذب: " (ْ)

للثاين أف ينفذ اٟتكم الذم شهدا بو ألف الشهود فرع للحاكم األكؿ فإذا توقف األصل مل 
٬تز اٟتكم بشهادة الفرع كما لو شهد شاىداف على شهادة شاىد األصل ٍب شهد شاىداف 

 .(َْْ/ ّا١تهذب )انظر:  أف شاىد األصل توقف ُب الشهادة.
 .(َْٖ/ ٥ٖتتصر ا١تزين )انظر:  (ٓ)
 .(ُٓٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)



ِٗٓ 

 

 .(ُ)زكر
القاضي اٟتسُت: إف جعلنا اليمُت ا١تردكدة كاإلقرار فلو ذلك، ٭تلف كقاؿ 

، كىو بعيد، كىو تفريع منو على أف (ِ)إف نكل فيكوف ٔتنزلة قولو: حكمت
 .الدعول ٔتا ليس ىو نفس اٟتق لكنو ينفع فيو كيتوسل بو إليو، كفيو خبلؼ أيٌب

و لو صدقو ُب فإن يدعي التذكرقاؿ القاضي: كإذا ٝتعنا الدعول ينبغي أف 
  .(ّ)انقطعت ا٠تصومة ،قولو: ال أتذكر

كتتصور الدعول على القاضي عند قاض آخر على الصحيح ُب جواز 
اجتماع قاضيُت ُب بلد، أك عند انئبو، أك عند اإلماـ، أك عند قاض ُب طرؼ 

 .(ْ)كاليتو كا١تدعى عليو ُب طرؼ كاليتو اجملاكر لؤلكؿ
٤تل كاليتو فقد حكى اإلماـ أف الدعول  كإف كاف ذلك بعد عزلو أك ُب غَت

تصح كتسمع البينة، كال يقبل إقراره كال ٭تلف إف جعلنا اليمُت ا١تردكدة كاإلقرار، 
، كىو ٥تالف ١تا تقدـ أف البينة ال تسمع على حكم (ٓ)كإف جعلناىا كالبينة حلف

 ردحكم اٟتاكم ا١تنكر، كقد ٬تاب عنو بتخصيص ذلك ٔتا إذا كاف ُب ٤تل كاليتو 
 .منها

كاعًتض القاضي على ما حكاه اإلماـ أبف قبوؿ قوؿ ا١توىل: حكمت بكذا، 
كعدـ قبولو من ا١تعزكؿ كاضح، لكن ٝتاع الدعول عليو معزكال كاف أك غَت 

كإ٪تا ا١تقصود التدرج إىل إلزاـ  ا١تلزمةمعزكؿ أبنو حكم ليس على قواعد الدعاكل 
كما ينبغي أف يسمع على القاضي ُب كجو ا٠تصم،  بلغهاا٠تصم إف كانت لو بينة 

                                 
 .(َُٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
كفاية النبيو ،  (ِْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٕٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)

(ُٖ /ُِّ). 
 .(ْٖٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ّ)
 .(ُِّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٖٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 .(ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ْٖٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)



ِٗٔ 

 

 .(ُ)بينة كال أف يطالب بيمُت كما ُب الشاىد

١تدعى عليو االثالث: لو ادعى إنساف حقا على إنساف عند القاضي فأقر بو 
أك أنكر فأقاـ ا١تدعي شاىدا كحلف معو أك نكل عن اليمُت فحلف ا١تدعي 

عنده اٟتق ابإلقرار أك ٍب سأؿ ا١تدعي القاضي أف يشهد عليو أنو ثبت  بيمُت الرد
  .(ِ)ابلشاىد كاليمُت أك ْتلفو بعد النكوؿ لـز القاضي إجابتو

  .(ّ)ككذا لو ثبت حقو عنده ابلبينة على الصحيح
كلو أنكر ا١تدعى عليو كحلف كسأؿ القاضي اإلشهاد بذلك خشية أف 

 .(ٓ)/(ْ)يطالبو ا١تدعي مرة أخرل لزمو أيضا
 .(ٔ)مل ٬تب ،كلو سألو ذلك ا١تدعي

ليحتج بو عند  ؛كلو سألو أحد ا٠تصمُت أف يكتب لو ٤تضرا ٔتا جرل بينهما
 -اٟتاجة إليو كيتذكر بو الشهود، فإف مل يكن عند اٟتاكم قرطاس من بيت ا١تاؿ 

ليكتب فيها ا١تكاتيب  ؛فإنو ينبغي لئلماـ أف ٬تعل عنده قراطيس من ماؿ ا١تصاحل
 .(ُ)ٕتب إجابتو على ا١تذىبمل  ؛أيت الطالب بقرطاس (ٕ)[مل]ك  -اٟتكمية

                                 
 .(ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ُ)
، (َُٗ/ ٖالتهذيب )، (َّْ/ ّا١تهذب )، (َِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )
ذكر ا١تاكردم، كصاحبا ا١تهذب كالتهذيب، كالرافعي فيو كجهُت: أحد٫تا أنو ال يلزمو  (ّ)

، (َّْ/ ّا١تهذب )، (َِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )ذلك. كالثاين أنو يلزمو ذلك. انظر: 
 (َُٗ/ ٖالتهذيب )

/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كا١تذىب أنو يلزمو ذلك. انظر: 
ُّٗ). 
 /ب(.َُِهناية اللوحة ) (ْ)
 .(ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َّْ/ ّا١تهذب )انظر:  (ٓ)
 .(َِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
العزيز شرح ُب النسخة )كلو مل(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ، ك)لو( زائدة كما ُب  (ٕ)

 .(ِْٔ/ ُِالوجيز )



ِٕٗ 

 

 .(ّ)استحب ،فإف مل ٬تب، (ِ)كإف كاف ففي كجوب اإلجابة عليو كجهاف
اٟتكم، فإذا طلب صاحب اٟتق من اٟتاكم أف  كأما اإلثباتىذا كلو ُب 

لو  (ْ)ت[حكم]٭تكم لو ٔتا ثبت لزمو أف ٭تكم، كاٟتكم أبحد ثبلثة ألفاظ: 
فإذا حكم كطالب ابإلشهاد بو كجب  بكذا، أك نفذت اٟتكم بو، أك ألزمتو بو،

  .(ٓ)عليو ذلك
 .(ٔ)ففيو التفصيل كا٠تبلؼ ا١تتقدـ ،فإف طلب أف يكتب لو بو سجبل

كأمواؿ  فكفيو كجو اثلث: أنو ٬تب التسجيل ُب الدين ا١تؤجل، كُب الوق
 .(ٕ)ا١تصاحل، كال ٬تب ُب اٟتاٌلة كاٟتقوؽ ا٠تاصة

لة اليت تستوَب عاجبل، كخص ال ٬تب ُب الديوف اٟتا"كقاؿ ا١تاكردم: 
 .(ٖ)"ا٠تبلؼ اب١تؤجلة كاألمبلؾ السائدة

كيقرب منو قوؿ البندنيجي: ال ٬تب ُب الطعاـ كالثوب ك٨تو٫تا، كإف مل يسألو 

                                 

 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َُٗ/ ٖالتهذيب )، (ُُٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)

ِْٔ). 
أنو مستحب، كىو ا١تذىب. : كالثاين٬تب توثيقا ٟتقو كما ٬تب اإلشهاد.أنو أحد٫تا: (ِ) 

/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َُٗ/ ٖالتهذيب )انظر: 
ُّٗ). 
 .(ُّٗ/ ُُالطالبُت )ركضة ، (ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر: (ّ) 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )حكم(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ْ)

ِْٔ). 
 .(ُّٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٓ)
يقصد ا٠تبلؼ ا١تتقدـ ُب كتابة احملضر، فإف مل يكن عنده كرؽ من بيت ا١تاؿ، كمل أيت  (ٔ)

 اف عنده كرؽ من بيت ا١تاؿ، استحب أف يكتب لو.الطالب بو مل ٕتب عليو الكتابة، كإف ك
 .(َِْ/ َُالنجم الوىاج )، (ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)
 .(َِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٖ)



ِٖٗ 

 

 .(ُ)صاحب اٟتق ذلك
فوجوب ذلك عليو يعترب ابٟتكم، فإف كاف ٔتا قد استوُب مل : "قاؿ ا١تاكردم

مثلها مل ٬تب  ينسى٬تب عليو إثباتو، كإف مل يكن استوُب فإف كانت القضية ال 
، ألنو كفيل  كتبها، كإف جاز أف ينسى لزمو كتابتها ليتذكر ٓتطو ما حكم كألـز

 .(ِ)"فظ اٟتقوؽ على أىلهاْت
كتب ما جرل عنده من القضااي، سواء استحب لو أف ي ،فإف قلنا: ال ٬تب

كقع ثبوت كحكم أك ثبوت فقط أك إسقاط، سواء طلبو ا٠تصم أـ ال، ليتذكر 
  .(ّ)ذلك

ناىا، فيحتاج إىل بياف ما يكتب ككيفية بكسواء أكجبنا الكتابة أك استحب
 .(ْ)حفظ ا١تكتوب

  :أك سجل ،فا١تكتوب إما ٤تضر :أما األكؿ
 ،كالبينة ،كاإلنكار ،كاإلقرار ،بينهما من الدعولفاحملضر: كتابة ما جرل 

 .(ٓ)كرد اليمُت ،كالنكوؿ ،كاليمُت
كالسجل: ما يذكر فيو اٟتكم، فإف كتب ُب احملضر تنفيذ اٟتكم جرل ٣ترل 

واحد منهما عن بالسجل ُب ا١تعٌت كاستغٌت بو، كإف كاف األكىل أف ال يعدؿ 
كم ما جرل ليحكم بو، كا١تقصود و، ألف ا١تقصود من احملضر أف يتذكر اٟتا ضعك 

 . (ٔ)من السجل أف يكوف حجة ١تا حكم بو

بن فبلف بن فبلف الفبلين ر: بعد البسملة حضر القاضي فبلف كصورة احملض
قاضي بلد كذا فبلف بن فبلف بن فبلف الفبلين، كأحضر معو فبلف بن فبلف بن 

                                 
 مل أقف على قوؿ البندنيجي . (ُ)
 .(ِٓٗ-ِْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ِْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)
 .(ّْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ُُٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
 .(ُُٗ/ ُُْتر ا١تذىب )، (َِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)



ِٗٗ 

 

ليتهما التعرض ٟتكيستحب مع ذلك ، (ُ)فبلف الفبلين، ىذا إف عرفهما القاضي
 ،كٝترة ،كسواد ،من بياض :كاللوف ،كاالعتداؿ ،كالقصر ،من الطوؿ :بذكر القد

 ،من كحل ،كالعُت ،كا٢تزاؿ، كيصف منهما اٟتاجب ،كصفرة، كالسمن
كىشيٍهلػػػىةو 

كىاٍلفىٍأفىأىةً ، (ْ)كاللُّثٍػػػػغىةً كالكبلـ   ،ألنفكا كالفم، ،(ّ) كشيكػػػٍلىةو  ،(ِ)
ةً ، ك   التٍَّمتىمى

  

(ٓ). 
كإف مل يعرفهما كتب رجل ذكر أنو فبلف بن فبلف، كأحضر معو رجبل ذكر 
أنو فبلف بن فبلف بن فبلف، كال بد من ذكر حليتهما، كادعى عليو كذا من عُت 

فأقر أك فأنكر، فأحضر ا١تدعي فبلان كفبلان شاىدين،  -كيصفهما –أك دين 
عنده عدالتهما،  كثبتكسأؿ القاضي ٝتاع شهادهتما فسمعها ُب ٣تلس حكمو 

هم ذكر الشاىدين أك كأحضر شاىدا فشهد لو كسألو أف ٭تلفو مع بك٬توز أف ي
ليمُت عرض اٟتاكم عليو اك شاىده فكملو ٟتجتو فحلفو، أك سأؿ ا١تدعي إحبلفو 

فامتنع، فسألو ا١تدعي أف ٭تكم بنكولو ك٭تلفو فحلفو أك فحلف ا١تدعى عليو، كل 
ذلك ْتسب ىذه األحواؿ، كسأؿ اٟتاكم أف يكتب ٤تضرا ٔتا جرل، فأجابو 
إليو، كذلك ُب يـو كذا من شهر كذا من سنة كذا، كيثبت على رأس احملضر 

كتاب فيو خط الشاىدين، ا١تدعي   /(ٔ)عبلمة من اٟتمدلة كغَتىا، كلو كاف مع
                                 

العزيز شرح الوجيز ، (ُُْ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ْٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
(ُِ /ّْٔ). 

ْتر ا١تذىب ، (ْٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت ). انظر: رة ُب سواد العُتكمية اٟتم  :الشهلة(ِ) 
(ُْ /ُُْ). 

ْتر ، (ْٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت ). انظر: ىي كمية اٟتمرة ُب بياض العُت :الشكلة(ّ) 
 .(ُُْ/ ُْا١تذىب )

 .اللثغة بطرؼ اللساف كىو أف ٬تعل الراء على طرؼ لسانو الما أك ٬تعل الصاد اثء(ْ) 
 .(ُٕٓب غريب ألفاظ الشافعي )ص: الزاىر انظر: 

العزيز شرح الوجيز ، (ُُْ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ْٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
(ُِ /ّْٔ). 

 /أ(.َِِهناية اللوحة ) (ٔ)



ََّ 

 

خطهما شهدا عندم بذلك، كأثبت عبلمتو على رأس الكتاب  ٖتت تبفإف ك
 .(ُ)جاز ،جاز، كإف كتب احملضر كضٌمنو ذلك الكتاب ؛كاكتفى بو عن احملضر

كصفة السجل: بعد البسملة ىذا ما أشهد عليو بو فبلف بن فبلف بن فبلف 
أك كىو يومئذ قاضي أمَت ا١تؤمنُت اٟتاكم ٔتوضع كذا نيابة عن القاضي فبلف، 

فبلف، ُب يـو كذا من شهر كذا من سنة كذا، أنو ثبت عنده كذا إبقرار فبلف 
ت عدالتهما عنده، أك بشهادة فبلف كٯتُت ثبتلفبلف أك بشهادة فبلف كفبلف، ك 

يمينو بعد نكوؿ ا١تدعى عليو، كأنو حكم بذلك لفبلف على فبلف ب أكا١تدعي، 
 .(ِ)كـو لوكأنفذه بسؤاؿ احمل

ن يكتب ثبت عنده ما ُب كتاب ىذا نسختو كينسخ الكتاب، ٍب ١تك٬توز 
، كال ٭تتاج أف يذكر احملضر من ا١تدعى عليو، (ّ)يكتب كأنو حكم بذلك

 .(ْ)لو الدعول عليو غتف حضر من ساأكاألحوط أف يذكره فيقوؿ بعد 
ُب ٣تلس قاؿ بعضهم: كإذا كاف ابإلقرار مل ٭تتج إىل أف يكتب فأقر بو 

 .(ٓ)اٟتكم
ككيفية التعرض لنسب ا١تتداعيُت كنسبهما كما تقدـ ُب احملضر، كعن ابن 

، كحكاه بعضهم (ٕ)أنو ال ٬توز للقاضي التسجيل إذا مل يعرؼ ا١تتداعيُت (ٔ)افخَت 
                                 

 .(ّْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٔٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُُِ/ ُّالبياف )، (َِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

ّْٔ). 
 .(ّْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 انظر: . (ْ)
 .(ِِٗ/ ُٖكفاية النبيو )قاؿ بو الشيخ أبو حامد. انظر:   (ٓ)
كاف من أفاضل الشيوخ كأماثل الفقهاء،  أبو علي اٟتسُت بن صاحل ابن خَتاف،ىو  (ٔ)

 .ق(َِّالقضاء، فلم يتقلده، توُب سنة )، عرض عليو مع حسن ا١تذىب، كقوة الورع
/ ّطبقات الشافعية الكربل للسبكي )، (ْٗٓ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية )انظر: 
ُِٕ). 
 .(ّْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)



َُّ 

 

 ٤تضره، أثبتو حجة على اٝتهما صَتبعضهم عنو ُب احملضر أيضا لئبل ي
اؿ: ال يكتب لو ٤تضرا حىت يقيم ، كركاه القاضي عن االصطخرم، كق(ُ)كنسبهما

 .(ِ)بينة ابٝتو كنسبو، كضعفوه
كإذا كاف التداعي بُت رجل كامرأة أك امرأتُت كاحتاج إىل إثبات اٟتكم 

 .(ّ)رىا لتحمل الشهادة على ما سيأٌبنظفنظرىا ك

كأما كيفية اٟتفظ فينبغي للقاضي أف ٬تعل احملاضر كالسجبلت بنسختُت 
ب ا٠تصم ذلك أـ ال، كابلغ بعضهم فقاؿ: ينبغي لو للحفظ كالتذكر، سواء طل

أف يدرس قضاايه ُب كل كقت كيطالعها حىت ال ينساىا بتقادـ العهد، فإذا كتب 
كٮتتمها كيكتب على رأسها اسم نسختُت حفظ إحدا٫تا ُب ديواف اٟتكم 

ػػػفىط أك (ْ)خريطػػػةا٠تصمُت كيدعها ُب   ،(ٔ)الكتب اٟتكمية الذم ٬تمع فيو (ٓ)السَّ
اجمللس، فإذا أراد أف يقـو ختمو  (ٕ)]آخر[كيكوف بُت يديو إىل  ،(ٔ)اٟتكمية

، فإذا ل رأبنفسو أك أمينو ٔت منو، كيضع فيو كتب اليـو الثاين، كىكذا كل يـو
مضى أسبوع فإف كثرت جعلها حزمة ككتب عليها: كتب أسبوع كذا من شهر  

تركها حىت ٯتضي شهر فيكتب عليها  (ٖ)]تكثر[كذا من سنة كذا كعز٢تا، كإف مل 
                                 

 .(َِٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْْٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)
 .(ُِٗ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ِ)
 .(ّْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
، (ُِٔ/ ْالعُت ). انظر: ا٠تريطة مثل الكيس مشرج من أدـ أك خرؽ لكتب العماؿ(ْ) 
كعاء من جلد  ٠تريطةا( ِِٖ/ ُا١تعجم الوسيط ). كُب (ُٕٔ/ ُا١تصباح ا١تنَت )، (ُِٔ

 .أك ٨توه يشد على ما فيو
/ ُِهتذيب اللغة ). انظر: ءيعبأ فيو الطيب كما أشبهو من أدكات النسا كعاءالسفط:  (ٓ)

 .(ِٕٗ/ ُا١تصباح ا١تنَت )، (ِّٖ/ ُِ)
 .(ُُْ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٔ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )إىل(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٕ)

ْْٔ). 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ُب النسخة )يكن(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب  (ٖ)



َِّ 

 

كيعز٢تا، فإذا مضت سنة ٚتعها ككتب عليها: كتب سنة كذا ك٬تعلها ُب موضع ال 
 .(ُ)يصل إليو غَته، كإذا احتاج إىل أخذ شيء منها تواله بنفسو

إ٬تاب الكتابة، كإف كمن جٌوز ألمي أف يكوف قاضيا ال ٯتكنو "قاؿ الغزايل: 
  ".(ِ)التمس صاحب اٟتق

كىو موافق لقوؿ بعضهم: ا٠تبلؼ ُب جواز كونو أميا ٯتكن بناؤه على 
 .(ّ)كجوب الكتابة

لكن يشبو أف يكوف ىذا ا٠تبلؼ ُب أف القاضي ىل ٬تب "قاؿ الرافعي: 
عليو ٖتصيل الكتاب حجة للطالب، إما بنفسو أك بغَته، ال ُب مباشرتو الكتابة 

 .(ْ)"فسوبن
كأخذ األجرة على السجل مبٍت على ا٠تبلؼ ُب كجوبو إذا "قاؿ ا٢تركم: 

إف قلنا: ٬تب مل ٬تز، كأطلق بعضهم القوؿ ابٞتواز، كىو موافق ، (ٓ)"طلب
  .(ٔ)لؤلصح أنو ال ٬تب، ككذلك استئجار ا١تفيت ليكتب الفتول

ؼ ُب الوجوب ٔتا إذا بذؿ لو األجرة، ا٠تبل "صاحب "الػػػػكاُبكخصص 
 .(ٕ)كجـز ٔتا إذا مل يبذ٢تا بعدمو

                                 

 
ْْٔ). 
/ ٕالوسيط )، (ّْٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (َِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

-ّْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ُِِ/ ُّالبياف )، (َُٗ/ ٖالتهذيب )، (ُِّ
ْْٔ). 
 .(ُِّ/ ٕالوسيط ) (ِ)
 .(ْْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)
 .(ْْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ْ)
 (.ُٕٔعلى غوامض اٟتكومات للهركم )ص:انظر: اإلشراؼ  (ٓ)
 .(ْْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ٔ)
 انظر: مل أجد من نقل قولو. (ٕ)



َّّ 

 

القضاء ىو الفصل، فيجب على "قاؿ ا١تاكردم ُب ىذا الفصل:  فرع:
 القاضي ثبلثة أمور:

  :األكؿ: قطع التنازع، ٍب لو حالتاف
إحدا٫تا: أف يكوف اٟتكم كاضحا، فيفعل ُب الوقت ا١تألوؼ من زماف نظره، 

يلزمو ُب الليل كال ُب أكقات االسًتاحة، كال ٬توز لو أتخَته إال أف ٭تللو فبل 
 ا٠تصماف فيتفقاف على أتخَته.

  :كالثانية: أف يكوف اٟتكم مشتبها، فهو ضرابف
ا١تشتبو  /(ُ)أحد٫تا: أف يكوف االشتباه الختبلط الدعول، فيأخذ٫تا بكشف

  .كال يعجل، ككشفو موقوؼ عليهما، فإذا كشفاه فصل
اٟتكم حىت ٬تتهد  فيقفكالثاين: أف يكوف إلشكاؿ اٟتكم على القاضي 

 كيشاكر الفقهاء، فإذا ابف لو الصواب ال يؤخره.

األمر الثاين: التوثقة، فإف ثبت اٟتق عنده إبقرار ا١تدعى عليو أك بيمينو بعد 
 نكولو كسألو اإلشهاد لزمو، كإف ثبت ابلبينة فوجهاف.

 .(ِ)"ر كالسجبلت كما مراألمر الثالث: حفظ احملاض

 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 /ب(.َِِهناية اللوحة ) (ُ)
 .(َِِ-َُِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)



َّْ 

 

 
 

 الفصل الثالث: يف التسوية بني اخلصمني
 كفيو مسائل:

، فبل ٮتصص أحد٫تا (ُ)أف يسوم بُت ا٠تصمُت كم: ينبغي للحا األوىل    
ابإلذف ُب الدخوؿ أكالن كال برد السبلـ إذا سلما معان، بل ٬تيبهما معان، كال ٔتزيد 

 (ّ)كطبلقة الوجو كال ابلقياـ لو (ِ)]البشر[
كنذكر ىنا حكم القياـ مطلقان، قاؿ القاضي: ٬توز القياـ للوالدين كاألستاذ    

 إكرامان لو. الضػػػيوؼ (ٓ)كالشيخ لسنو ]ك[ (ْ)كالفقيو لفقهو
كقاؿ النوكم: "ا١تختار استحبابو، كأٟتق هبؤالء من لو صبلح، أك شرؼ، أك   

 .(ٔ)كالية مع قضائو"
 .(ٕ)قاؿ: كيكوف لئلكراـ، ال للرايء كاإلعظاـ، كعلى ىذا عمل الناس     

                                 
( ا٠تصم: ىو ا١تنازع يستوم فيو ا١تذكر كا١تؤنث كاٞتمع ألنو ُب األصل مصدر. انظر: ُ)

 (.ُٗ(، ا١تصباح ا١تنَت )ص: ُٗ)ص: ٥تتار الصحاح 
 (.ُّّ/ ٕ( ُب النسخة )الرب( كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب الوسيط )ِ)
(، ك كا١تهذب ُّّ/ ٕ( كالوسيط )ُِٓ/ َِ(، اجملموع )ٓٗ( انظر: اإلقناع )ص: ّ)

 (.ّٓٓ(، كأدب القضاء البن أيب الدـ )ص:ِِٔ/ ْ(، إعانة الطالبُت )ِٗٗ/ ِ)
ىو العلم ابالحكاـ الشرعية الفرعية، ا١تكتسب من أدلتها التفصيلية. القاموس  ( الفقو:ْ)

 (.ِٖٗالفقهي )ص: 
/ ٕ)  كما ُب الوسيط   كالسياؽ يقتضي إثباتو( ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، ٓ)

ُّّ.) 
 ( انظر: الًتخيص ابلقياـ لذكم الفضل كا١تزية من أىل اإلسبلـ على جهة الرب كالتوقَتٔ)

 (. ُّ -ْكاالحًتاـ ال على جهة الرايء كاالعظاـ لئلماـ النوكم )ص: 
 (. ُّ -ْ( انظر: الًتخيص ابلقياـ لذكم الفضل كا١تزية من أىل اإلسبلـ )ص: ٕ)



َّٓ 

 

قاؿ القاضي: "كال ٬توز القياـ للغٍت لغناه، ك٬توز القياـ لو لغَته، قاؿ: ك٭تـر    
 أف يقـو لو الناس، فإف مل يتمنو كقاموا لو إكرامان، مل أيٍب".على الرجل أف يتمٌت 

كقاؿ ابن أيب الدـ: "عندم يكره قياـ القاضي للخصمُت، فإنو قد يكوف    
أحد٫تا شريفان كاآلخر كضيعان، فيعلم أنو إ٪تا قاـ للشريف، كعلى ىذا جرل 

 .(ِ)أف القاضي ال يضيفهما (ُ)األكلوف" يتأيد ٔتا سيأٌب
كلو دخل إنساف ذك ىيئة فقاـ لو القاضي ظاانن أنو مل أيت ٤تاكمان أك مرتكب  

احملظور فينبغي لو أف يقـو ٠تصمو أيضان أك يعتذر إليو أبنو مل يعرؼ أف خصمو 
 . (ّ)٤تاكمان 

كال ٮتص أحد٫تا ابلبداءة ابلكبلـ كال برفع اجمللس كال ابلنظر، بل إف نظر، نظر 
 . (ْ) ابستماع الكبلـإليهما معان أك أطرؽ، كال

كحضور ا٠تصمُت ُب ا١تخاصمة يسقط عنهما سنة السبلـ، "قاؿ القاضي:     
 (ٓ)فإف سلما رد القاضي عليهما، كلو سلم أحد٫تا دكف اآلخر

 .(ٔ)"قاؿ األصحاب: يصرب حىت يسلم اآلخر فيجيبهما    
 .(ٕ)قاؿ الرافعي: "كقد يتوقف ُب ذلك عند طوؿ الفصل"    
 .(ُ)استثناه الغزايل فقاؿ: "إال أف يظهر تقدـ التعذركقد     

                                 
 .(ّّّ)ص:( انظر: ُ)
 (.ّٔٓ -ّٓٓ( انظر: أدب القضاء )ص: ِ)
 (.ُّّ/ ٕ(، الوسيط )ُْٓ/ ُٔ(، اٟتاكل الكبَت )ُِّ/ ٔ( انظر: األـ )ّ)
 .(ُّّ/ ٕالوسيط )، (ُْٓ/ ُٔاٟتاكل الكبَت )، (ُِّ/ ٔاألـ )انظر: ( ْ)

 .(ُُٔ/ ُُركضة الطالبُت ) (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ُّّ/ ٕالوسيط )، (ُْٓ/ ُٔاٟتاكل الكبَت )انظر: ( ٔ)
ّْٗ). 

 .(ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ٕ)



َّٔ 

 

 
 .(ِ)قاؿ األصحاب: كال أبس أبف يقوؿ لآلخر: سٌلم، فإذا سلم أجاهبما"    
قاؿ الرافعي: "كفيو اشتغاؿ عن اٞتواب، كمثلو يقطع اٞتواب عن ا٠تطاب،      

 .(ّ)ككأهنم احتملوا ٚتيع ذلك ٤تافظة على التسوية"
بذلك إذ ال ٭تسن أف يقوؿ اإلنساف لغَته:  "كإ٪تا أيمر غَتهكقاؿ الركايين:    

  .(ْ)"سٌلم عليٌ 
كفيو كجو أنو ٬توز لو ترؾ اٞتواب مطلقان، ألف ا١تسٌلم أكقعو ُب غَت موضعو كما    

ال ٬تب رده على ا١تار أك اآلكل، كىو يقتضي أف ال ٬تب الرد إذا سٌلما معان، 
 .(ٓ)القفاؿ كالقاضي، ألف القاضي ُب شغل شاغل عنو"كركاه بعضهم عن 

كقاؿ اإلماـ كالغزايل: "عذر القاضي ُب الرد على أحد٫تا عند سبقو كال ٮتصص   
 . (ٔ)فيو، فإذا سٌلم اآلخر ٬تيبو كاألكؿ"

: "كاختلفوا ُب كقت (ٕ)قاؿ الركايين كالفقيو ٣تلي كا٠تطيب أبو إسحاؽ العراقي   
 .(ُ)ا إذا سٌلم، فمنهم من قاؿ: يرده عليو بعد اٟتكمرده السبلـ على أحد٫ت

                                 

 
 .(ُّّ/ ٕالوسيط ): انظر( ُ)

 .(ُُٔ/ ُُركضة الطالبُت ) (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ّ)

 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 .(ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ٓ)

 .(ُّّ/ ٕالوسيط )، (ِٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)

- أبو إسحاؽ إبراىيم بن منصور بن مسلم، ا١تصرم الشافعي ا١تعركؼ ابلعراقيىو  (ٕ)
إماـ اٞتامع ، تفقو على الشيخ أيب إسحاؽ الشَتازم، ك٣تلي بن ٚتيع، كاف -ألنو درس فيو

طبقات انظر:  .ق(ٔٗٓ، من مصنفاتو: شرح ا١تهذب، توُب سنة )العتيق ٔتصر كخطيبو



َّٕ 

 

 
 
 . (ِ)كمنهم من قاؿ: ُب اٟتاؿ  

 ٍب اختلفوا ُب كيفيتو: 
 .(ّ)فقيل: يرده عليو كحده
 . (ْ)كقيل: يرده عليهما معان 

كيتحصل من ذلك أكجو ستة: يرد عليو ُب اٟتاؿ، ينتظر سبلـ اآلخر، يقوؿ 
 .(ٓ)على ا١تسٌلم، بعد اٟتكم يرده عليهما" لآلخر: سٌلم لَتد عليهما، ال يرد

كيسوم بُت ا٠تصمُت ُب اجمللس، سواء تساكاي أك كاف ألحد٫تا شرؼ، فإف     
كاان شريفُت أجلس أحد٫تا عن ٯتينو كاآلخر عن يساره، أك أجلسهما بُت يديو 

 .(ٔ)كىو األكىل مطلقان 
على الركب؛ ليتميزا عن غَت٫تا كيكوف  /(ُ)جالسُتقاؿ الركايين: "كليكوان    

أىيب، كىي عادة العرب ُب ا١تخاصمات، فإف كن نساء، جلسن مًتبعات، كإف  

                                 

 
 .(ّٕ/ ٕطبقات الشافعية الكربل للسبكي )، (َِّ /ُالفقهاء الشافعية )

 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، ك (ْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، ك (ْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، ك (ْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)

 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )ك  (َٖ/ ُّالبياف )  ،(ْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

/ ٔمغٍت احملتاج )، (ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ٓ)
ِٗٗ). 

البياف ، (ُِٖ/ ٖالتهذيب )، (ُّّ/ ٕالوسيط )، ك (ِّٓالتنبية )ص:  انظر:( ٔ)
(ُّ /ٕٕ). 



َّٖ 

 

كاف رجبلن كامرأة، برؾ الرجل كتربعت، كليكن ٣تلسهما بعيدان منو ليتميزان عن 
غَت٫تان، كإف اختلف جلوسهما كتقدـ أحد٫تا، كاف للقاضي تقدًن ا١تتأخر كأتخَت 

فإف كاف أحد٫تا جلس ٣تلس ا٠تصـو رد اآلخر إليو،  ،كاألكىل أف ينظر ا١تتقدـ،
كاآلخر امرأة ليست ٔتحـر  كيتقارب ا٠تصماف إال أف يكوف أحد٫تا رجبلن 

 . (ِ)فيتباعدا"
 .  (ّ)قاؿ الركايين: "كال تسمع الدعول ك٫تا قائماف"    
 كلو كاف أحد٫تا مسلمان كاآلخر كافران، فيتلخص من كبلـ األصحاب أكجو:    
 .(ْ)أصحها: أنو ٮتصو ابإلكراـ ابلرفع ُب اجمللس خاصة   
 .(ٓ)كاثنيها: ٮتصو بو كبتقدٯتو ُب الدخوؿ   
 .(ٔ)كاثلثها: ٮتصو أبنواع اإلكراـ، كرابعها: ال ٮتصو إبكراـ    
 .(ٕ)كالتسوية بُت ا٠تصمُت ُب األمور ا١تذكورة كاجبة على الصحيح  
 كعلى ىذا لو حضر اجمللس خصماف كككيل عن أحد٫تا ُب ا٠تصومة.   
 .(ٖ)قاؿ أبو علي: ٬تب أف ٬تلسوا كلهم بُت يديو   

                                 

 
 /أ(.َِّهناية اللوحة )( ُ)

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ٓٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِٕٕ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت انظر: ( ِ)
ُْْ). 

 .(ٓٓ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)

 .(ُُٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .(ِّٓ)ص:  والتنبي، (ِٕٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 (ّّٗ/ ّا١تهذب )انظر: ( ٔ)

 .(ْْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ). انظر: كىو ا١تذىب( ٕ)

 .(ِٗٗ/ ٔمغٍت احملتاج )، (َّٗ/ ْأسٌت ا١تطالب )انظر: ( ٖ)



َّٗ 

 

كقاؿ القاضي الطربم كابن الصباغ: "ىي مستحبة، كاختاره صاحب   
 .(ُ)ا١ترشد""

أحد ا٠تصمُت كمل يظهر أثر ذلك ُب قوؿ كال فعل مل  إىلالقاضي كلو ماؿ      
 أيٍب.

كيقبل القاضي على ا٠تصمُت ٔتجامع قلبو كعلى السكينة، كال ٯتازح أحد٫تا كال   
يضاحكو كال يشَت إليو كال يشاكره، كال ٯتيز٫تا كال يصيح عليهما إذا مل يفعبل ما 

 . (ِ)يقتضي التأديب
 ي ٘تييز ٣تلس حكمو عن غَته من ٜتسة أكجو: قاؿ ا١تاكردم: "ينبغ   

 .، فبل يبدأ بكبلـ كال سبلـ كيطرؽ رأسوفضل كقار القاضي فيهاأحدىا: 
  .كالثاين: أف يبعد ٣تالس ا٠تصـو منو

 .كالثالث: أف ال ٭تضر مع ا٠تصـو إال من لو تعلق ابٟتكم
  .الرابع: أف يسوم بينهما

 .(ّ)الدعول كاٞتواب"ا٠تامس: أف يكوف كبلمهم مقصوران على 
 .(ْ): إذا جلس ا٠تصماف بُت يدم القاضي، فلو أف يسكت حىت يتكلماالثانية  

 .(ْ)يتكلما

                                 
/ ُِ) العزيز شرح الوجيز(، ِّّ(، الشامل )ص:ٖٔٔانظر: التعليقة الكربل )ض:( ُ)

 .(ُُٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٗ

ركضة الطالبُت ، (ْْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (ِٓ/ ُْ) ا١تذىب ْترانظر: ( ِ)
(ُُ /ُُٔ). 

 .(ْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

/ ْأسٌت ا١تطالب )ك  (،ُِٓ/ َُٖتفة احملتاج ) (ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت)انظر: ( ْ)
َُّ). 



َُّ 

 

قاؿ ا١تاكردم كالركايين: "كاألكىل أف يستأذان القاضي ُب الكبلـ، كلو أف يقوؿ:   
 . (ِ)ا١تدعي منكما"(ُ)"]من[

 
 .(ّ)كظاىر كبلـ كثَتين أنو ال يقوؿ ذلك للمدعي إذا عرفو

كالركايين: "يقوؿ لو ذلك، كلو خاطبهما بذلك  (ْ)كا٠تػػػػػػػػوارزميكقاؿ الرافعي    
 .(ٓ)خاصة، كاف أكىل"

كقاؿ ا١تاكردم: "إذا سكتا فإف كاف سكوهتما للتأىب للكبلـ ك٢تيبة اجمللس،    
أمسك عنهما حىت تتحرر الدعول كتسكن النفس، فإف طاؿ سكوهتما لغَت 

 .(ٕ)؟ كىو أكمل ألفاظ االستدعاء"ما خطبكما"قاؿ: ، (ٔ)سبب
أقيما من يدع كاحد منهما كفيو كجو أف القاضي يسكت كال يقوؿ شيئان، فإف مل   

  .مكاهنما
كليس لو أف يلقن ا١تدعي كما ال يلقن ا١تدعى عليو اإلقرار كاإلنكار ُب حقوؽ 

 .(ُ) اآلدميُت"
                                 

العزيز شرح كما ُب ، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ  ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة (ُ)
 .(ّْٗ/ ُِالوجيز )

 .(ٔٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِٕٗ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم  (ِ)

 .(ََّ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُِٓ/ َُٖتفة احملتاج )انظر: ( ّ)

أبو دمحم ٤تمود بن دمحم بن العباس بن أرسبلف العباسي مظهر الدين ا٠توارزمي من ىو  (ْ)
كتب ، كيذكر ُب  الكاُب ُب الفقو، كاف إماما ُب الفقو، ك٤تداث، من مصنفاتو: أىل خوارـز

طبقات ق(. انظر: ٖٔٓاريخ، توُب سنة: )الشافعية بصاحب الكاُب، ككتاب ُب الت
 .(ُٗ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ِٖٗ/ ٕالشافعية الكربل للسبكي )

 .(ِٕٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ٔٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُٓٗاإلقناع )ص: انظر: ( ٔ)

 .(ِٕٗ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت انظر: ( ٕ)



ُُّ 

 

  .د فيها إىل اإلنكار على ما سيأٌبكأما حقوؽ هللا تعاىل فالقاضي يرش   
كال أف ٭ترجو عليها إذا ركن إىل التوقف، كال  ،كليس لو تلقُت الشاىد الشهادة

شهدكف" كما ىذه ت مبيشككو كال ٯتنعو إذا أراد الشهادة، كال يعيبو أبف يقوؿ: "
 .(ِ)الشهادة لئليذاء

كإذا ادعى أحد٫تا فإف كانت دعواه غَت ٤تررة قاؿ االصطخرم: "٬توز أف يبُت    
 .(ّ)لو كيفية الدعول الصحيحة

، ك٬ترايف ُب تعريف الشاىد كيفية أداء الشهادة، كصحح (ْ)كقاؿ األكثركف: ال   
صاحب العدة اٞتواز كجـز بو ا٢تركم، كعن القفاؿ أنو ٬توز أف يلقن الشاىد ما 
ال بد منو مثل أف يشهد ببيع كيظن أف عنده شهادة اب١تلك فيقوؿ: تشهد 

 .(ٓ)اب١تلك؟ أك ىل عندؾ زايدة؟ فهو استكثار جائر
إف أراد االستعانة ُب بغَتؾ قاؿ ا١تاكردم كالركايين:  كلو قاؿ للمدعي: استعن  

جاز، كال معٌت لو من يستعُت  ،مل ٬تز، كإف أراد من ٖترير الدعول ،االحتجاج
 .(ٔ)بو
بو، كما لو قاؿ ١تدعي  /(ُ)كأما االستفسار عن كيفية الدعول فبل أبس   

 .(ّ)كمنعو بعضهم أيضان ؟  (ِ)الدراىم: أىي صحيحة أـ مكسرة

                                 

 
/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُٕٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٕٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

ََّ). 

 .(ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ِ)

 (.ْٓٗ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 (.ْٓٗ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .(ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّّٗ/ ّا١تهذب ) (ٓ)

 .(ٔٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِٖٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ٔ)



ُِّ 

 

كإف كانت دعواه صحيحة على ما سيأٌب ُب ابب القضاء على الغائب ككتاب   
 الدعاكل فوجهاف: 

: أف القاضي يطالب خصمو ابٞتواب فيقوؿ: ماذا تقوؿ؟ أك اخرج (ْ)أصحهما
 .(ٓ)عن دعواه، ك٨توه

جوابو، أك أطالبو كالثاين: ال يطالبو حىت يسألو ا١تدعي أبف يقوؿ: كأان أسأؿ    
 . (ٔ)ابٞتواب، ك٨توه، كصححو ا٢تركم، فيكوف طلب اٞتواب شرطان ُب الدعول

قاؿ ا٢تركم: "كأصل ا٠تبلؼ ا٠تبلؼ فيما إذا جلس بُت يدم حبلؽ فحلق رأسو 
 .(ٖ()ٕ)"ىل يستحق أجرة؟ كأصلهما ا١تعاطاة

ؤاؿ، فعلى كالركايين على الوجهُت ما إذا حكم ابلبينة قبل الس كخرٌج ا١تاكردم
 .األكؿ ينفذ حكمو

  (ٗ)كعلى الثاين ال

                                 

 
  /ب(.َِّهناية اللوحة )( ُ)

( ،ا١تهذب ِّٗ/ُٕ(، اٟتاكم الكبَت )َِِ/ُالبن القاص) انظر: أدب القاضي (ِ)
 (.  ٖ/ُِ)الطالبُت  ركضة(،ُّٗالقضاء البن أيب الدـ )ص  (، أدب ِْٓ/ٓ)

 .(ْٓٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )أبو حنيفة قالو الرافعي: انظر:  ىو كالذم منعو (ّ)

 .(ُِٔ/ ُُ) ركضة الطالبُت (ْٓٗ/ ُِ)زالعزيز شرح الوجيكىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .(ٕٖ/ ُّالبياف )، (َّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ِْٗ/ ٖالتهذيب ) ،(ْٕٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)

أف يتفقا على ٙتن كمثمن، كيعطيا من غَت إ٬تاب كال  ا١تعاطاة: نوع من البيوع: ىو (ٕ)
 .(ِّٔ/ ِمغٍت احملتاج ). قبوؿ

 (.ُٖانظر: اإلشراؼ على غوامض اٟتكومات للهركم )ص:( ٖ)

 .(ٓٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُْٔ/ ُٔالكبَت) ماٟتاك انظر: ( ٗ)



ُّّ 

 

كٮترٌج عليهما أيضان ما إذا أجاب ا١تدعي إبقرار أك إنكار ىل يعتد بو؟ إف قلنا 
ابألكؿ اعتد بو، كإف قلنا ابلثاين فهو كما لو كجد ذلك قبل الدعول، فإف كاف 

مل يعتد بو  إقراران خرٌج اٟتكم بو على القولُت ُب حكمو بعلمو، كإف كاف إنكاران 
 .(ُ)حىت يعيده بعد السؤاؿ

كلو انفرد ا١تدعي بسؤاؿ ا١تدعى عليو مل يلزمو اٞتواب حىت يسألو القاضي، فلو   
أجابو إبقرار أك إنكار فهل يعتد بو؟ فيو كجهاف مبنياف على الوجهُت ُب أف 

اعتد بو، كإال  ،القاضي ىل يسأؿ اٞتواب قبل مطالبة ا١تدعي بو؟ إف قيل: ال
 . (ِ)فبل
أك ابإلنكار أك  (ّ)كإذا سأؿ القاضي ا٠تصم اٞتواب فإما أف ٬تيبو ابإلقرار   

 يسكت:
: أف ٬تيب ابإلقرار فيقوؿ القاضي للمدعي: "قد أقر لك ٔتا ادعيت احلالة األوىل
 فماذا تريد"؟

ألف قولو: أقر لك حكم  ؛قاؿ ا١تاكردم كالركايين: "كال يقوؿ: قد ٝتعت إقراره   
  .(ْ)رار ٓتبلؼ ىذابصحة اإلق

فإف مل يطالبو ابٟتكم أمسك كصرفهما، ككاف لو أف يتنجز ٤تضران بثبوت اٟتق   
 .(ٓ)دكف اٟتكم بو، كمل يكن لو مبلزمتو"

                                 
 .(ٓٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُْٔ/ َُٔت)الكب ماٟتاك انظر: ( ُ)

 (ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٕٖ/ ُّالبياف )انظر: ( ِ)

 .(ِْٕ/ ّتبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ) (ّ)

 .   (ٔٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّٗ/ ُٔاٟتاكل الكبَت )انظر: ( ْ)

 .   (ٔٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّٗ/ُٔاٟتاكل الكبَت )انظر: ( ٓ)



ُّْ 

 

كإف سألو اٟتكم عليو حكم عليو أبف يقوؿ: "اخرج من حقو، أك كلفتك    
 لو كحينئذ ا٠تركج من حقو، أك ألزمتك، أك حكمت عليك إبقرارؾ"، ك٨توه،

مبلزمتو حىت يستوُب حقو، كليس لو مطالبتو بكفيل إال أف يًتاضيا عليو، كال 
 .(ُ)ليتخيسقط حقو من مبلزمتو إبقامة الكفيل ابلبدف أك ابل

كىل يثبت اٟتق ٔتجرد اإلقرار أـ يتوقف على قضاء القاضي؟ فيو كجهاف،    
 : أك٢تما، ٓتبلؼ البينة.(ِ)أصحهما

 :ينكر، فهل للقاضي أف يقوؿ لو: ألك بينة؟ فيو كجهاف: أف احلالة الثانية 
 .: نعم(ّ)أصحهما

كاثنيهما: ال، فيسكت أك يقوؿ: قد أنكرت فماذا تريد؟ أك فما عندؾ     
 .(ْ)فيو؟

 .(ٓ)أكىل إف كاف جاىبلن، كالثاين إف كاف عا١تان" كقاؿ ا١تاكردم: "األكؿ  
ٍب إف قاؿ ا١تدعي: "يل بينة" كأقامها كىي مرضٌية كطلب من اٟتاكم اٟتكم      

فإف حكم هبا قبل طلبو فيو كجهاف، بناء على الوجهُت ُب جواز سؤاؿ  هبا حكم،
كاألكىل أف يقوؿ للمدعى عليو: قد  ا١تدعى عليو قبل أف يطالبو ا١تدعي بسؤالو،

كقد جعلت لك جرحهما  شهد عليك فبلف كفبلف كتثبت عندم عدالتهما

                                 
 .   (ٔٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّٗ/ُٔاٟتاكل الكبَت )انظر:  (ُ)

 .(ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٓٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)

، (ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّْٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر:  (ّ)
 (.ِّٔأدب القضاء )ص: 

 .(ُّْ/ ٕالوسيط ) (ْٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) (ّٓٗ /ّا١تهذب )انظر: ( ْ)

  (.ِْٔ/ ُٔاٟتاكل الكبَت )انظر: ( ٓ)



ُّٓ 

 

كينظره يوما كيومُت كثبلثة، فإف مل يثبت جرحهما حكم عليو، فإف حكم عليو 
 .(ُ)قبل إعبلمو جاز، قاؿ ىذا ٚتيعو الركايين

على  ،، كلو قاؿ: إهنا حاضرة(ِ)كإف قاؿ: ال أقيم البينة كأطلب ٯتينو مٌكن منو  
البينة مل ٬تز، كلو قاؿ: ليست  ا١تذىب، قاؿ الركايين: "كلو أراد إحبلفو بعد إقامة

 .(ّ)يل بينة حاضرة كحلفو ٍب أقاـ بينة ٝتعت"
 كلو قاؿ: ال بينة يل حاضرة كال غائبة، أك كل بينة أقيمها فهي ابطلة، أك كاذبة،  

 :زكر ٍب أقاـ بينة فثبلثة أكجو بينةأك 
 .(ْ)أصحها: تقبل

ا١تاكردم كالركايين إىل األكثرين، كعلى األكؿ قاؿ الركايين:  /(ٓ)ال، كنسبو واثنيها:
 .(ٔ)الركايين: "فإف تعمد ذلك كاف كذاب ال تكذيبا للبينة"

: أنو إف توىل اإلشهاد بنفسو مل تقبل بينتو كإال قبلت، أبف يويل ذلك والثالث  
ككيلو أك مورثو أك كانت شهدت عليو من غَت أف يشهدىا، كاألكجو إذا مل يذكر 

 .(ٕ)أتكيبل فإف ذكره أبف قاؿ: "كنت جاىبلن أك انسيان" قبل قطعان  ٠تبلفو
كإف استقر على قولو: "ال بينة يل" فعن البغوم أنو كما لو قاؿ: "ال بينة يل     

حاضرة"، كقيل: إنو كما لو قاؿ: ال بينة يل حاضرة كال غائبة، كجـز بو ُب 

                                 
 .(ٖٗ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

 .(ََُ/ ُْْتر ا١تذىب )، ك (ِٖٕ/ ُٕاٟتاكل الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(َُُ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ّ)

 .(ْٔٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 /أ(.َِْهناية اللوحة )( ٓ)

 .(َُُ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٔ)

 .(َْ/ ُِركضة الطالبُت )، (ْٔٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٕ)



ُّٔ 

 

على ا٠تبلؼ فيما إذا قاؿ:  (ُ)الوجيز، فتكوف فيو األكجو، كرتبها اإلماـ كالغزايل
د قاؿ القاضي ال حاضرة كال غائبة، كلو أتى بشهود عبيد أك فسقة ٍب أتى بشهو 

 .(ِ)تقبل إف مضى زمن قابل للعتق كاالسترباءكالبغوم كالرافعي: 
أك حصر، فإف أصر  رعباٟتالة الثالثة: أف يسكت فَتاجع الحتماؿ أف يكوف ل  

اع البينة عليو، كىل يكوف كإنكاره ُب حلف عليو كاف كإنكاره ُب جواز ٝت
ا١تدعي أيٌب ُب كتاب الدعول إف شاء هللا، كلو قاؿ: "يل حساب أراجعو 

 . (ّ)"فأنظركين حىت أراجعو" مل ٯتهل، كقاؿ ا٢تركم: "ٯتهل إىل آخر اجمللس
إذا ازدحم ا١تدعوف على القاضي نظر إف جاءكا متعاقبُت كعرؼ  الثالثة:    

هم قدـ األسبق فاألسبق، كاالعتبار بسبق ا١تدعي دكف ا١تدعى عليو، الًتتيب بين
 .(ْ) كإف مل يعرؼ أك جاءكا معان قدـ ابلقرعة

قراع لكثرهتم كتب دًن من شاء ابجتهاده، فإف عسر اإلكقاؿ ا٢تركم: : "لو تق   
أٝتاءىم ُب رقاع تصب بُت يدم القاضي ليأخذىا كاحدة بعد كاحدة كيسمع 

 .(ٓ)اٝتو ُب كل مرة"دعول من خرج 
قراع ُب اٟتالة األكىل هبذا، كقاؿ: "ال حاجة فيو إىل االحتياط كفسر الركايين اإل  

، كعلى ىذا يتحد من اإلدراج ُب البنادؽ كغَت ذلكالذم يفعل ُب قسمة األمواؿ 
 .التُت، كىو خبلؼ ما قالو غَتهحكم اٟت

                                 
 .(ِّْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ُ)

 .(ْٔٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ، ك(ِّٓ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ِ)

 . (ِٓٓ)ص:  والتنبي، (ّٔٗ/ ّا١تهذب )انظر: ( ّ)

( أدب ُْٖ/ٖ(، التهذيب ) َّٗ/ ْ(، الوسيط ) ِٕٗ/ُٔ: اٟتاكم الكبَت)انظر( ْ)
 ( . ُّٔ/ُُ(، ركضة الطالبُت ) ٖٖأدب القضاء البن أيب الدـ )ص 

 (.ّٓانظر: االشراؼ على غوامض اٟتكومات )ص:( ٓ)



ُّٕ 

 

، كلو رضوا بتقدًن بعضهم ُتىذا اإلقراع كاإلخراج أبُب  ةستنابالاكللحاكم     
عليو جاز، كيستحب لو أف  (ُ)[مريدا]على بعض أك قدـ من خرجت قرعتو 

يرتب الرقعة أٝتاء األكؿ فاألكؿ يـو قضائو لتقدمو عند جلوسو، فلو ضاؽ ذلك 
اجمللس عنهم بدأ ُب اجمللس الثاين ٔتن أتخر ُب األكؿ على ترتيبهم ُب السبق، 
كقدموا على أصحاب اجمللس الثاين، ككذا ُب سائر اجملالس، كال يقدـ بعض 

  قرعة إال ثبلثة:ا١تدعُت من غَت سبق كال
: ا١تسافر ا١تعجل الذم لو أخر إىل كقت نوبتو لتضرر ابنقطاعو عن أحدىا 

دينة أك ا١تالرفقة، فإف كثر ا١تسافركف ْتيث ساككا ا١تقيمُت أك زادكا كاٟتجيج ٔتكة ك 
مل يقدموا ككانوا كا١تقيمُت، ٍب ا١تسافركف فيما بينهم   ،طالت خصوماهتم كعسرت

 .(ِ)لسبق كابلقرعة عند عدموكا١تقيمُت يقدموف اب
أك مدعى  ياعقاؿ الرافعي: "كال ينبغي أف يفرؽ بُت أف يكوف ا١تسافر مدَّ    

 .(ّ)عليو
كاحدة كغَته، ك٬توز أيضان إال بدعول قاؿ: ٍب ا١تقدـ ابلسفر ٬توز أف ال يقدـ     

ال ٭تصل مقصوده إال بو، ك٬توز أف يقاؿ: إذا عرؼ لو  إذأف يقدـ ّتميع دعاكيو 
 .(ْ)فسبيلو سبيل ا١تقيمُت" لدعاك 

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ُب النسخة )مريدا(، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب( ُ)

ْٕٗ). 

 .(ُِٓ/ َِاجملموع )، (ِّٗ/ ّا١تهذب )انظر:  (ِ)

 .(ْٕٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ْٖٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ْ)



ُّٖ 

 

خفيفة ْتيث ال يضر إف كانت قليلة، أك  دعاكيواألرجح أف كقاؿ النوكم: "  
ابلباقُت إضرارا بينا، قدـ ّتميعها، كإال فيقدـ بواحدة، ألهنا مأذكف فيها، كقد 

 .(ُ)"ضرأف ٭ت يقنع بواحدة، كيؤخر الباقي إىل
  .ا١ترأة تقدـ على الرجاؿ الثاين:        

ا اإلذف ُب تقدٯتهما، كفيو كجو أنو ال يقدـ ابلسفر كاألنوثة، لكن يستحب لغَت٫ت
 .(ِ)كما ُب ا١تسافرين  تقدٯتهن كسهل يكثرفا إذا مل كىو ٮتتص ٔت

كاألكىل ابلقاضي أف ال يشرؾ بُت الرجاؿ كالنساء ُب ٣تلس، بل ٬تعل للرجاؿ    
كللنساء ا٠تلص كقتان آخر، فإف كاف اٟتاكم بُت رجل كامرأة مل ٭تكم  ،(ّ)]كقتا[

بينهما ُب أحد ىذين الوقتُت، بل ُب كقت آخر، كتقدـ بعض النساء على 
ابلسبق كابلقرعة عند التساكم، كيكوف الواقف بُت يديو ُب ٣تلس  /(ْ)بعض

النساء خصيان، ٍب تقدًن ا١تسافر كا١ترأة غَت الـز بل ىو منوط اب١تصلحة، كإذا رآه 
 .(ٓ) القاضي جاز رخصة

 . (ٔ)قاؿ الرافعي: "كمنهم من يشعر كبلمو ابالستحقاؽ"      
 .(ُ) يقتصر بو على اإلابحة"كقاؿ النوكم: "ا١تختار أنو يستحب، كال     

                                 
 .(ُِّ/ ْ)أسٌت ا١تطالب ، (ُٓٔ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ُ)

/ َُٖتفة احملتاج) (ُُّ/ ْأسٌت ا١تطالب) (ْٕٗ/ ُِ)زالعزيز شرح الوجيانظر: ( ِ)
ُٓٔ). 

اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب ( ّ)
(ُٔ /ِٕٕ)    . 

 /ب(.َِْهناية اللوحة )( ْ)

ركضة الطالبُت ، (ْٕٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ِٕٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)
 .    (ٕٔ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُْٔ/ ُُ)

 .(ْٕٗ/ ُِشرح الوجيز) العزيزانظر:  (ٔ)



ُّٗ 

 

الثالث: ا١تريض الذم يتضرر ابلصرب إىل نوبتو، قاؿ الركايين: "األكىل لغَته      
 .(ِ) تقدٯتو، فإف مل يفعلوا قدمو القاضي إف كاف مطلوابن، كال يقدمو إف كاف طالبان 

إذا عرؼ ذلك فا١تقدـ ابلسبق كالقرعة إ٪تا يقدـ بدعول كاحدة، ال ّتميع      
دعاكيو، بل ينصرؼ إىل أف ٭تضر ُب ٣تلس آخر أك ينتظر فراغ الباقُت، فحينئذ 

 .(ّ)تسمع دعواه الثانية إف مل يتضجر
كفيو كجو أنو ال تسمع دعواه الثانية إال ُب ٣تلس آخر كإف فرغ القاضي من     

عول الباقُت، كال فرؽ بُت أف تكوف دعواه الثانية على من ادعى عليو أكال ٝتاع د
 .(ْ)أك على غَته

كفيو كجو أنو إذا اٖتد ا١تدعى عليو جاز أف يعدد الدعول، ٍب منهم من يطلق    
 .(ٕ)(ٔ)كقيده اإلماـ كالغزايل بثبلث دعاك  ، (ٓ)ذلك
  .(ٖ)الثانية كمل يتعرضا لغَتىالدعول ا٠تبلؼ ُب ا اكا١تاكردم كالركايين ذكر     

كتسمع على ا١تدعى عليو دعول كاحدة فصاعدان قطعان، كفيو كجو أف ال تسمع 
 .(ُ)عليو إال دعول كاحدة

                                 

 
 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ُ)

 .(ُِّ/ ْ) أسٌت ا١تطالب، (ٔٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ِ)

 .(ُْٔ/ ُُ(، ركضة الطالبُت )ْٖٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. ( ّ)

 .  (ٕٔ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ْ)

/ َُ) ٖتفة احملتاج، (ٓ/ ُُالعزيز شرح الوجيز) ، ك(ٔٔ/ ُْا١تذىب )ْتر انظر: ( ٓ)
ُٓٔ). 

 .(ُّْ/ ٕالوسيط )، (ٕٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)

 .(ُْٔ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: ( ٕ)

 .(ُٖٓ/ ُٔالكبَت) ماٟتاك انظر:  (ٖ)



َِّ 

 

 فروع:
ؿ ا١تاكردم: "إف األكؿ: لو ادعى ا١تدعى عليو على ا١تدعي بعد انقضاء دعواه قا  

ابلسبق مل يسمعها، كإف كاف ان ُب رقعة ا١تدعي، أم اليت كتبت بتمل يكن اٝتو اث
   :اٝتو فيها فوجهاف

 .(ّ): أنو ال يسمعها إال ُب ٣تلس آخر(ِ)أصحهما    
 .(ْ)كاثنيهما: يسمعها، كىو قوؿ من يرل إثباتو ُب رقعة ا١تدعي"   
كلو ادعى السابق على اثنُت معان فإف كانت الدعول ٥تتلفة مل تسمع إال على     

 .(ٓ)كاحد
ا ٝتعت؛ ألهنا حكومة كاحدة من مدار منه ابتياعكإف كانت كاحدة كادعائو     

طالب كمطلوبُت، كلو اجتمع اثناف ُب الدعول على كاحد فإف اختلفت دعوا٫تا 
مل تسمع إال من أحد٫تا، كإف اٖتدت كادعائهما مَتااثن بينهما ٝتعت دعوا٫تا 

 .(ٔ)عليو؛ ألهنا كاحدة
كتنازعا فزعم كل منهما أنو ا١تدعي فإف سبق أحد٫تا : لو حضر خصماف لثاينا   

مل يرجع إىل قوؿ اآلخر أنو ا١تدعي، بل عليو أف ٬تيب ٍب يدعي إف  ،ابلدعول
 .(ٕ)شاء

                                 

 
 .(ُٖٓ/ ُٔالكبَت) ماٟتاك انظر:  (ُ)

 .(ُٓٔ/ ُُركضة الطالبُت)، (ْٖٗ/ ُِ) زالعزيز شرح الوجيكىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

 (.ُِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 (.ُِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(ِِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) ، ك(ٕٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  ( ٓ)

 .(ِِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) ، ك(ٕٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  ( ٔ)

/ ّْٖتفة احملتاج )، (َِْ/ ْمغٍت احملتاج )، (َُٓ/ ٖركضة الطالبُت )انظر: ( ٕ)



ُِّ 

 

 .(ِ)ىو الطالب (ُ)كخصصو ا١تاكردم ٔتا إذا مل يعرؼ القاضي أف ا١تسبوؽ   
كتشاجرا ُب  كإف مل يسبق ،فإف عرفو فإف كاف استعداه عليو قدـ ا١تسبوؽ   

نو أحضره فهو كقف إمعان سأؿ القاضي العوف فمن قاؿ  الدعول أك ادعيا
الدعول عليو، فيدعي اآلخر، ككذا إف قامت بينة أبف أحد٫تا أحضر اآلخر، فإف 

 مل يظهر من أحضر اآلخر فثبلثة أكجو:
 : أنو يقدـ أحد٫تا ابلقرعة، كاثنيها: يقدـ القاضي أحد٫تا ابجتهاده،(ّ)أصحها  

 .(ْ)كاثلثها: أنو يصرفهما حىت يتفقا على بداءة كاحد منهما
الثالث: االزدحاـ على ا١تفيت كا١تدرس فيما ىو من العلـو من فركض    

الكفاايت، كاالزدحاـ على القاضي، فيقدـ ابلسبق، ٍب عند فقده أك فقد العلم 
 .(ٓ)غنيةهم بو ابلقرعة على ا١تشهور، كفيو كجو أنو ٬توز ٗتصيص أقواـ ابلدرس في

األكىل ا١تنع منو، فإنو ال يدرم من ا١تفلح فيعمم، كلو كاف كقاؿ اإلماـ كالغزايل:   
 .(ٔ)الذم يعلمو ليس من فركض الكفاايت فاالختيار إليو ُب التقدًن

: ما أيخذه اٟتاكم من الرعية من غَت عوض ينقسم إىل رشوة كىدية، الرابعة  
 كفرؽ األصحاب بينهما بفركؽ: 

                                 

 
 .(ُِّ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ُُٖ

 .(ِِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

ىو من لو ترؾ ألف ا١تدعي ىو طالب ابستحقاؽ ا١تدعى بو إىل نفسو؛ حيث يقاؿ: "( ِ)
 .(ّٔٓ/ ٖٓتفة اٟتبيب )  "ترؾ

 .(َُٓ/ ٖركضة الطالبُت ) (،ْٖٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ِْ/ ُٔاٟتاكل الكبَت)انظر: ( ْ)

 .(َِْ/ ْمغٍت احملتاج )، (ُّٓ/ ٕالوسيط )، (ٕٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)

 .(ُّٓ/ ٕالوسيط ) ،(ٕٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)



ِِّ 

 

ا: قاؿ ابن كج: "الرشوة: اليت يشًتط على آخذىا اٟتكم بغَت حق أك أحدى
 .(ُ)االمتناع من اٟتكم ابٟتق، كا٢تدية: العطية ا١تطلقة"

 
ا١تاكردم: "العطية إف تقدمت اٟتاجة فهي رشوة، كإف أتخرت فهي  /(ِ)كقاؿ

 .(ّ)ىدية"
فإف كاف  كصدقة  أك لغرض عاجل؛ فربجل آغزايل: "ا١تاؿ إف بذؿ لغرض كقاؿ ال

ماالن فهو ىبة بشرط الثواب أك توقع الثواب، كإف كاف عمبلن فإف كاف ذلك العمل 
إف كاف ف، (ْ)حرامان أك كاجبان متعينا فهو رشوة، كإف كاف مباحان كإجارة أك جعالة

تقراب كتوددا إىل ا١تعطى فإف كاف جملرد نفسو فهو ىدية، كإف كاف ليتوسل ّتاىو 
ابلعلم كالنسب فهو ىدية، كإف كاف ابلقضاء كالعمل  إىل أغراض؛ فإف كاف جاىو

 .(ٓ)فهو رشوة"
إذا عرؼ ذلك فالكبلـ فيهما، أما ا٢تدية فيستحب للحاكم أف ال يقبل من    

 .(ٔ)أحد ىدية أصبلن 

                                 
 . (ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ُ)

 /أ(.َِٓهناية اللوحة )( ِ)

 .(ّٔٓ/ ُٔاٟتاكل الكبَت) (ّ)

ما ٬تعلو اإلنساف لغَته على شيء لغة بتثليث اٞتيم كاٞتعل، كاٞتعيلة اٞتعالة: كىي ( ْ)
انظر:  كشرعا: التزاـ عوض معلـو على عمل معُت معلـو أك ٣تهوؿ ٔتعُت أك ٣تهوؿ.. بفعلو

 .(ْٓٔ/ ٓتاج )هناية احمل، (ّّٔ/ ٔ) ٖتفة احملتاج

 .(ُٓٓ/ ِإحياء علـو الدين )انظر:  (ٓ)

ركضة الطالبُت  (ْٕٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ِّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)
(ُُ /ُّْ). 



ِّّ 

 

فإف مل يكن للمهدل خصوصية فإما أف يكوف من  ،كىل ٬توز ذلك؟ ينظر    
فإف كانت عادتو أف يهدم إليو  ،أىل عملو أك ال، فإف كاف من أىل عملو نظر

 :قبل القضاء ١تودة أك رحم فوجهاف
 
 

 .(ِ): أنو ٬توز لو قبو٢تا، كيستحب أف ال يقبلها كما مر(ُ)أصحهما    
 .(ّ)"كقاؿ الركايين: "يكره  
 .(ْ)كأشار اإلماـ إىل أف األكىل أف يرد إىل رهبا   
 .فإف مل يفعل فاألكىل كضعها ُب بيت ا١تاؿ   
  .كالثاين: ال ٬توز   

فإف كانت ، (ٓ)ك٤تلهما ما إذا كانت ا٢تدية بعد الوالية قدر ما كانت قبلها كمثلها
كانت أكثر أك أرفع كما لو كاف يهاديو ابلطعاـ فهاداه ابللباس فهو كهدية من مل 

 .(ٔ)تتقدـ منو ىدية

                                 
 (.ُْْ-ُّْ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٗٔ/ ُِالعزيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ُ)

 .(ِّٕ/ ٓ) اٟتبيبٖتفة ، (ُّٓ/ ٕالوسيط )، (ّٔ/ ِاألـ )انظر: ( ِ)

 .(ٗٓ/ ُْْتر ا١تذىب)انظر: ( ّ)

 .(ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، ك (ٗٓ/ ُْْتر ا١تذىب)، (ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب)انظر: ( ٓ)
 .(ْٖٔ/ ُِالوجيز)

/ ُُركضة الطالبُت)، (ٗٓ/ ُْْتر ا١تذىب)، (ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب)انظر: ( ٔ)
ُّْ). 



ِّْ 

 

قبلها كىو من كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: "إذا أىدل إليو أكثر ٦تا كاف يهديو إليو    
مثلها فالذم أكرده  (ُ)جنسو فهو ٤تل الوجهُت، كإف مل تكن عادتو أف يهدم إليو

 .(ِ)األكثركف كاقتصر عليو الرافعي أنو ٭تـر
، كجـز بو الغزايل ُب       .(ّ)كأفىت بو" "كجػػػيزه"كفيو كجو أنو يكره كال ٭تـر
قاؿ ا١تاكردم: "كنزكؿ القاضي على أىل كاليتو كأكلو طعامهم كقبوؿ    

 .(ْ)ىديتهم"
لى ىديتو جاز قبو٢تا، قاؿ: كلو عالقاضي ا١تهدم  أكقاؿ الركايين: "إذا كاف  

 . (ٓ)أىدم إليو خوفا من شره حـر القبوؿ، أم قطعا"
كإف كاف ا١تهدم من غَت عملو أبف خرج القاضي إىل غَت ٤تل كاليتو فأىدل    

إليو بعض ا٢تدية، أك أرسلو إليو كىو ُب ٤تل كاليتو، فإف كانت لو عادة ابإلىداء 
 .(ٔ)إليو جاز القبوؿ، كاألكىل الًتؾ، ككذا إف مل تكن لو عادة على الصحيح

إذا أرسلو إليو ُب عملو، فيخرج منو ٭تـر القبوؿ، كخصو بعضهم ٔتا "كقيل:    
 .(ٕ) كجو اثلث

أما لو حضر من ليس من عملو إىل عملو كأىدل إليو فقد صار بدخولو عملو    
 .(ٖ)من أىلو، ٭تـر قبوؿ ىديتو على الصحيح

                                 
 .(ِٕ/ ٓ) ْتر ا١تذىب، (ِٖٔ/ ُٔالكبَت ) اٟتاكمانظر: ( ُ)

 .(ُّْ/ ُُركضة الطالبُت)، (ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ك ( ِ)

 . (ُّٓ/ ٕالوسيط )(، ِّٗ/ِانظر: الوجيز ) (ّ)

 .(ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(َٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٓ)

 .(ُّْ/ ُُركضة الطالبُت)، (ْٗٔ/ ُِالوجيز)العزيز شرح كىو ا١تذىب انظر: ( ٔ)

 . (ّْ/ ُّالبياف )انظر: ( ٕ)

 .(ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٖ)



ِّٓ 

 

كلو نزؿ بغَت ٤تل كاليتو فأضافو فيو كاحد مل يكره لو أكل طعامو إف كاف عابر     
 .(ُ)مان سبيل، كيكره إف كاف مقي

كأما إف كانت لو خصومة أك حاجة فيحـر قبوؿ ىديتو، سواء كاف من عملو     
 .(ِ)ف فيهاكاتكذا ٭تـر قبو٢تا منهما فقد يتفاعنو، ك  أك خارجان 

فهو كما لو مل تكن لو  فإف أىداىا إليو بعد قضاء حاجتو كمل يكن حران     
 .حاجة

 .(ّ)فإف كانت لو عادة مل ٭تـر على الصحيح     
 .(ْ)كإف مل تكن لو عادة حرمت على الصحيح   
كحيث قلنا: ٬توز قبو٢تا فقبلها فاألكىل أف يثيب عليها أك يضعها ُب بيت     

 ا١تاؿ إف مل يثب، كحيث قلنا: ٭تـر فقبلها فهل ٯتلكها؟
 .(ٓ)فيو كجهاف: أصحهما كىو قضية كبلـ األكثرين: ال: قاؿ ا١تراكزة   
، ك٫تا كالوجهُت فيما إذا (ٕ)صاحب "التػػػػقريبكىو اختيار . (ٔ)كاثنيهما: نعم    

 ؟(ُ)إذا كىب ا١تاء الذم ٭تتاج إليو لوضوئو لغَت عطشاف ىل ٯتلكو

                                 
 (.ِٕٖ-ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ُّٓ/ ٕالوسيط ) ،(ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

، (ُّْ/ ُُالطالبُت)ركضة ، (ْٕٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) كىو ا١تذىب. انظر:( ّ)
 .(ُّٓ/ ٕالوسيط ) ،(ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )

/ ُُ( ركضة الطالبُت)ْٕٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)
 .(ُّٓ/ ٕالوسيط )، (ِٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )،(ُّْ

، (ُّْ/ ُُركضة الطالبُت )(،  ْٖٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  كىو ا١تذىب.( ٓ)
 .(ُّٓ/ ٕيط )الوس، (ُّْ

 (ُّٓ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٔ)

اإلماـ اٞتليل صاحب التقريب ىو : القاسم ابن أيب بكر القفاؿ الشاشي دمحم بن علي،  (ٕ)
، مشهور الفضل، بو ٗترج فقهاء كلد اإلماـ اٞتليل القفاؿ الكبَت، اٞتليل أحد أئمة الدنيا 



ِّٔ 

 

 :فيما يصنع هبا كجهاف أك قوالفكقاؿ العراقيوف:   
 .(ِ)أحد٫تا: يردىا على مالكها  
كالثاين: يضعها ُب بيت ا١تاؿ، كعرب الركايين عنو أبنو يقبلها لبيت ا١تاؿ،    

 .(ّ)كصححو البندنيجي
 .ُب ىدية من ىو ُب عملو كليست لو عادة كال خصومة ككذا قالو ا١تاكردم    
٬تب ردىا إىل ا١تهدم، سواء كانت قبل "كقاؿ ُب ىدية من لو خصومة:     

أك عليو نفذ، كإف مل  /(ْ)قبل اٟتكم ٍب حكم لواٟتكم أك بعده، لكنو إف ردىا 
يردىا فإف كاف اٟتكم عليو نفذ، كإف كاف لو فوجهاف، كإف كاف بعد اٟتكم فهو 

 .(ٓ)انفذ"
 .كما قالو العراقيوف كا١تاكردم يقتضي أنو ال ٯتلكها   
از، كىو أنو ز و الفرج القاؿ الرافعي: "كُب ىذا اضطراب، كالقياس ما حكاه أب    
 .(ٔ)"مل ٯتلك يردىا على مالكها، فإف مل يعرفو كضعها ُب بيت ا١تاؿ إذا

                                 

 
 . سفراييٍتإسحاؽ اإلكذكره العبادم ُب طبقة أيب خراساف كمل يذكركا اتريخ كفاتو 

ككتابو " التقريب " يقوؿ عنو اإلسنوم :" مل أر ُب كتب األصحاب أجل منو "ك ىو شرح 
على ٥تتصر ا١تزين  كحجمو قريب من حجم فتح العزيز للرافعي  كىو شرح جليل استكثر فيو 
من األحاديث كمن نصوص الشافعي  فهو ٭تافظ عليها ُب كل مسألة  فيستغٍت من عنده 

قات ػػػطب(، ُِٖ/ ُشافعي. انظر: طبقات الفقهاء ) ىذا الكتاب عن كل كتب ال
 (.ُٕٖ/ ُ(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ِْٕ/ّ) الشافعية الكربل 

 .(ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ُّْ/ ُُركضة الطالبُت )ا١تذىب ىو رده إىل بيت ا١تاؿ انظر: ( ِ)

 .(ُّْ/ ُُالطالبُت )ركضة ا١تذىب ىو رده إىل بيت ا١تاؿ انظر: ( ّ)

 /ب(.َِٓهناية اللوحة )( ْ)

 .(ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ْٖٔ/ ّ) ا١تهذب، (ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)



ِّٕ 

 

كصححو النوكم، كتتحرر فيها أربعة أكجو: ٯتلكها، يردىا إىل مالكها، ٬تعلها    
 .(ُ) ُب بيت ا١تاؿ، يردىا إىل رهبا إف عرفو ك٬تعلها ُب بيت ا١تاؿ إف مل يعرفو

ما بذ٢تا فإف كاف على أف يعمل غَت كأما الرشوة فيحـر عليو قبو٢تا مطلقان، كأ   
، ىذا  اٟتق أك على أف ال ٭تكم بو فحراـ، كأما إف كاف على اٟتكم ابٟتق فبل ٭تـر

 .(ِ)إذا أخذ من بيت ا١تاؿ رزقان على القضاء
 .أقضي بينكما حىت ٕتعبل يل رزقان  المل أيخذه كىو ٤تتاج إليو فقاؿ:  فإف     

قاؿ الشيخ أبو حامد كالقاضي أبو الطيب كغَت٫تا: "٬توز"، قاؿ ابن الصباغ:    
  .(ّ) "ألنو مل يطلبو من أحد٫تا"

قاؿ الرافعي: "كىو كما حكيناه عن ا٢تركم أف لو أخذ األجرة على القضاء إف   
 .(ْ)مل يتعُت عليو، فإف تعُت فكذا جواب صاحب التقرير، كاألكثركف منعوا منو"

 :ترب ا١تاكردم ٞتوازه تسعة شركطكاع     
أحدىا: أف يكوف مشغوالن ُب معاشو، ْتيث ٯتنعو االكتساب عن النظر، فإف     

 .مل يقطعو غناه ٔتا يكتسبو من بعد أك لقلة احملاكمات فبل ٬توز، ككافقو البندنيجي
 .الثاين: أف تكوف األجرة    
 .الثالث: أف يكوف إبذف اإلماـ، فإف مل أيذف مل ٬تز    
 .الرابع: أف ال يوجد متطوع بو    

                                 

 
ْٖٔ)   . 

 .(ُّْ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ُ)

اإلقناع ، (ََّ/ ْب )أسٌت ا١تطال، (َُٓ/ َِاجملموع ) ،(ُّ/ ُّالبياف )انظر: ( ِ)
(ِ /ُٔٗ). 

 .(ُّْ/ ُُركضة الطالبُت ) ، ك(ْٔٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ّ)

 .(ْٔٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)



ِّٖ 

 

 .ا٠تامس: أف يعجز اإلماـ عن دفع رزقو     
 .السادس: أف يكوف ما أيخذه منهم غَت مضر هبم    

 .السابع: أف ال يزيد ا١تأخوذ على قدر حاجتو     
 .(ُ)"عملو، كالظاىر أف كبل منهما شرطأف ال يزيد على أجرة "كقاؿ غَته:      
الثامن: أف يعلم بو ا٠تصماف قبل التحاكم إليو، فإف مل يعلما بو إال بعد      

 .اٟتكم مل ٬تز أف أيخذ منهما شيئان 
، كإف       التاسع: أف يكوف قدر ا١تأخوذ معلوما يتساكل فيو ٚتيع ا٠تصـو

 .(ِ)"ال أف يتفاضلوا ُب الزمافتفاضلوا ُب ا١تطالبات كأف فاضل بينهم مل ٬تز إ
فواجب على  جازت فيو الضركراتعلى ا١تسلمُت، كإف  معرةقاؿ: "كُب ىذا     

إما أف يتطوع ابلقضاء من ىو من أىلو، ، اإلماـ كا١تسلمُت أف تزاؿ ىذا إف أمكن
ألنو من الفركض، فلو اجتمع أىل البلد عند إعواز  ؛كإما أف يقاـ ىذا ابلكفاية

كاف أكىل من أف أيخذه من على أف ٬تعلوا للقاضي رزقان داران جاز  بيت ا١تاؿ 
 انتهى. (ّ)" أعياف ا٠تصـو

كأٟتق ُب القسمة القوؿ أبنو ال ٬توز للقاضي أخذ شيء من الرعية إذا مل يكن     
 .(ْ)لو رزؽ من بيت ا١تاؿ

كقاؿ الرافعي: "لو رزؽ اإلماـ القاضي من ماؿ نفسو أك رزقو أىل كاليتو أك    
 . (ُ)كاحد منهم قاؿ صاحب التلخيص: ال ٬توز، كلو فيو كبلـ"

                                 
 .(ُٖٗ/ َُالنجم الوىاج )(، ُٕٕانظر: االشراؼ على غوامض اٟتكومات )ص:( ُ)

 .(ِْٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

ركضة الطالبُت ، ك (ُٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، ك (ِْٗ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر:  (ّ)
(ُُ /ُُُ). 

 (ِْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)



ِّٗ 

 

كحكى عن ابن كج عن ٚتاعة من الشافعية كاٟتنفية أنو إذا مل يكن لو شيء     
لوقوؼ للضركرة، من بيت ا١تاؿ فلو أف أيخذ عشر ما يتواله من أمواؿ اليتامى كا

كمن قاؿ بو، فكأنو ذكر العشر ٘تثيبل كتقريبا، كال بد من  ،ٍب ابلغ ُب اإلنكار عليو
 .(ِ)ر ا١تاؿ كالعملقدتو ك النظر إىل كفاي

 فروع:
قاؿ الركايين: "مهاداة اإلماـ األعظم كمن قاـ مقامو، ٬توز لو قبوؿ ىدية  األول:

 .(ّ)أىل اٟترب، الستباحة أموا٢تم
ٍب إف كانت ا٢تدية من أجل سلطانو فا٢تدية للمسلمُت دكنو، كإف كانت ١تودة    

تقدمت كانت لو، كإف كانت ٟتاجة عرضت لو فإف كاف ال يقدر على قضائها 
  .(ْ)إال ابلسلطنة فهي للمسلمُت، كإف قدر عليو بدكهنا فهي لو

، أك كإف أىدل إليو كاحد من ا١تسلمُت ليستعُت بو على حق يستوفيو لو  
 .(ٔ)يدفعو عنو أك ابطل يعينو عليو فهو رشوة ٤ترمة" /(ٓ)ظلم

مهاداة كالة األعماؿ كعماؿ ا٠تراج كالصدقات ينظر فيها فإف كاف ": قاؿ: الثاين 
ا١تهدم من غَت عملو فا١تهاداة بينهما كا١تهاداة بُت غَت الوالة من الرعااي، كإف  

 كاف من أىل عملو فلو ثبلث أحواؿ:

                                 

 
 .(ْٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ُ)

/ ٗا١تهمات )، (َُْ/ ُٖ) كفاية النبيو، ك (ْٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)
ِْٔ). 

 (َٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ّ)

 (َٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 /أ(.َِٔهناية اللوحة )( ٓ)

 .(َٔ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ٔ)



َّّ 

 

أف يكوف قبل استيفاء اٟتق منو، فهي رشوة ٭تـر قبو٢تا، سواء كاف  احداىا:   
 .(ُ)أـ ال العامل مرتزقان 

فإف كانت على ٚتيل قدمو فإف كاف كاجبان  ،الثانية: أف يكوف بعد استيفائو    
 .(ِ)على العامل حـر القبوؿ ككجب الرد

عليو مل يكن لو أف يتملكو ما مل يعجل ا١تكافأة عليها،  كإف مل يكن كاجبان     
 :كفيها كجهاف

 .(ّ)أحد٫تا: ترد إىل رهبا    
 .(ْ)كاثنيهما: ٕتعل ُب بيت ا١تاؿ    
الثالثة: أف يكوف بعد استيفائو لغَت سبب، فإف كافأ عليها جاز أف يتملكها،     

 :كإف مل يكافئو مل ٬تب ردىا، كفيها ثبلثة أكجو
 .(ٓ)أحدىا: تقر ُب يده    
كاثنيها: تضم إىل ا١تاؿ الذم استعمل فيو، فإف رأل اإلماـ أف يعطيو إايىا     

جاز إذا كاف مثلو ٬توز أف يبدأ ٔتثلها، كإف رأل أف يشاطره عليها كما فعل عمر 
  .(ٕ)( ٔ)مع ابنيوهنع هللا يضر 

                                 
 .(ُٔ/ ُْْتر ا١تذىب)، (ِْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ُٔ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ِْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 (ِٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 (.ُٔ/ ُْْتر ا١تذىب )ك ، (ِْٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

/ ُٖكفاية النبيو ) (ِٔ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)
ُُُ). 

 (. َّٕ/ّكاألثر أخرجو ابن سعد ُب الطبقات الكربل )( ٔ)

/ ُٖكفاية النبيو ) (ِٔ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ِٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
ُُُ). 



ُّّ 

 

١تاؿ، كإال أقرت كاثلثها: إف كاف العامل مرتزقا قدر كفايتو أخذت لبيت ا  
 .(ُ)عليو
 :الثالث: قاؿ ا١تاكردم: "مهاداة الشافع معتربة بشفاعتو، كىي ثبلثة أقساـ    
أحدىا: أف يشفع ُب ٤تظور من إسقاط حق أك معونة على ظلم، فهو ُب     

 . (ِ)الشفاعة ظامل كلقبوؿ ا٢تدية آٍب
مستحقة كا٢تدية  كاثنيها: أف يشفع ُب حق ٬تب عليو القياـ بو، فالشفاعة     

 .(ّ)عليها ٤تظورة
كاثلثها: أف يشفع ُب مباح ال يلزمو، فهو هبا ٤تسن، كللهدية على ىذه       

       أحواؿ: 
 .(ْ)إحداىا: أف يشًتطها الشافع، فقبو٢تا ٤تظور       

 .(ٓ)كاثنيها: أف يقوؿ ا١تهدم: "ىذه أجرة على شفاعتك فكذلك"      
األمراف، فإف كاف مهاداتو قبل الشفاعة مل يكره، كإال كره  كاثلثها: أف ينتفي      

 .(ٔ)إف مل يكافئو"
أف إجابة الدعاء إليها فرض عُت أك  (ٕ)تقدـ ُب ابب الوليمة ادلسألة اخلامسة: 

 .، كذلك ُب حق غَت القاضي(ٖ)كفاية أك مستحبة، فيو ثبلثة أكجو

                                 
 .(ِٔ-ُٔ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )، (ّٔ/ ِاألـ )انظر:  (ُ)

 .(ِٖٖ-ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ِٖٖ-ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)

 .(ِٖٖ-ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 .(ِٖٖ-ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)

 .(ِٖٖ-ِٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)

 .(ّْْ/ ٖالعزيز شرح الوجيز )ىي مأدبة العرس. انظر:  الوليمة انظر:  (ٕ)

/ ٕركضة الطالبُت )، (ّْٓ/ ٖالعزيز شرح الوجيز )ا١تذىب أهنا كاجبة. انظر:  (ٖ)



ِّّ 

 

فإف مل تكن لو خصومة  كأما القاضي فإما أف يكوف لصاحبها خصومة أـ ال،    
 :ففي إجابتو إليها ثبلثة أكجو

، كأصحها: أهنا (ُ)أحدىا: أف حكمو حكم غَته، فيكوف فيو األكجو الثبلثة   
 .(ِ)تستحب لو كال ٕتب

 .(ّ)كالثالث: أنو إف كاف مرتزقان مل ٬تز لو اٟتضور، كإال لزمتو اإلجابة    
  .(ْ)"يكوف كغَته"كقاؿ ا١تاكردم:      

أنو ال ٬توز لو اٟتضور، فيجوز أف يراد بو إذا كاف مرتزقان  كركل الرافعي كجهان     
 .(ٓ)كأف يكوف على إطبلقو، فيكوف كجهان رابعان 

كاقتصر الغزايل ُب ذلك على نفي الكراىة، كىو يشعر ابإلابحة ا١تطلقة، كمل ير    
 .(ٔ)خامسان  لغَته، فإف ثبت كاف كجهان 

                                 

 
ّّّ). 

كالوجو الثاين: أهنم . أحدىا: أهنم مندكبوف إىل حضورىا معهمقاؿ ا١تاكردم: " (ُ)
كالوجو الثالث: أنو إف كاف . ض اإلجابةيسقط عنهم فر  ا١تسلمُت  الختصاصهم ٔتصاحل 

مرتزقا مل ٭تضر ألنو أجَت للمسلمُت فلم ٬تز أف يفوت عليهم حقهم من زمانو، كإف كاف 
متطوعا غَت مرتزؽ حضر ككاف كغَته من الناس. فتكوف اإلجابة على الوجو األكؿ فرضا 

على الوجو الثالث مفصلة  أيٍب بًتكو كعلى الوجو الثاين مستحبة يكره لو تركها، كال أيٍب هبا
 .(ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  ."ابعتبار حالو ُب االرتزاؽ كالتطوع

/ ُُركضة الطالبُت )(، ك ْٗٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)
ُٔٓ) . 

 (.ْٗٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ّ)

 .(ّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 .(ْٗٗ/ ُِشرح الوجيز) العزيزانظر: ( ٓ)

 .(ُّٔ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)



ّّّ 

 

 .(ُ)"يكوف سادسان يكره لو تركها ف"كقيل:    
 

كحيث قلنا بعدـ التحرًن كالكراىة فذاؾ بشرط التعميم، فإف كثرت كقطعتو     
 .(ِ)ترؾ الكل كمل ٮتص هبا بعض الناس ةلذب يؤدم إىلعن اٟتكم أك 

كيعتذر إىل الذم يدعوه كيعرفو انشغالو ابٟتكم كيسألو أف "قاؿ الشافعي:     
 .(ّ)"٭تللو
استحباب كاحتياط، كلو كاف ٮتصص إنساان قبل الوالية كذلك "قاؿ الركايين:    

 .(ْ)"فعن الشافعي أنو ال أبس ابالستمرار عليو
قد  السرائر كاحدان؛ ألفكاألكىل ُب زماننا أف ال ٬تب "قاؿ ا١تاكردم كالركايين:    

 .(ٓ)"، ىذا ُب الدعوة العامةخبثت
حكمها حكم "أما لو دعي إىل دعوة اٗتذت لو خاصة فقد قاؿ الغزايل:    

  .(ٔ)"ا٢تدية، أم فيأٌب فيها التفصيل كا٠تبلؼ ا١تتقدـ
يكره لو اٟتضور، ككذا قاال فيما إذا اٗتذت لؤلغنياء "كقاؿ البغوم كالرافعي:    

 .(ٕ)"خاصة كدعي فيهم
دعوة اٗتذت للجَتاف كىو منهم أك كال تكره لو اإلجابة إىل "كقاال تبعا للقاضي:  

  .(ُ)"للعلماء كدعي فيهم

                                 
 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب ) (ْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُّٖ/ ّا١تهذب) (ْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(ُِِ/ ُٖكفاية النبيو ) (ّْ/ ُّ( ق البياف )َِِ/ ٔاألـ )انظر: ( ّ)

 .(ٗٓ/ ُْذىب )ْتر ا١تانظر: ( ْ)

 .(ٕٔ/ ُُْتر ا١تذىب ) ،(ْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ُّٔ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)

 (ْٗٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ُٕٓ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٕ)



ّّْ 

 

 
إف دعاه مع السادة كا١تشايخ يكره لو اإلجابة، ألنو قد يظن أنو "كقاؿ القاضي:   

 .(ِ)"معهم، كال فرؽ فيما تقدـ بُت كليمة العرس كغَتىاّتمعو عنده  يتخذ
 .(ْ)"ال يستحب لو اإلجابة ُب العرس"البغوم:  /(ّ)كقد قاؿ   
 .(ٓ)كتبعو الركايين   
كإذا حضر اٟتاكم ا١ترتزؽ الوالئم فإف قل زمن حضوره فيها  "قاؿ ا١تاكردم:    

كاليـو كما قاربو مل يلزمو رد شيء من رزقو كإف طاؿ، كأقل زمن طولو ثبلثة أايـ 
 .(ٔ)"منو بقسطو فصاعدان رد

ل منهما كإف كاف لصاحب الدعوة خصومة مل ٕتب إجابتو، ككذا إف اٗتذ ك   
  (ٕ)كليمة مل ٕتز إجابتهما

ُب أصح الوجهُت،  كال ٬توز أف يضيف أحد ا٠تصمُت، ك٢تما أف يضيفهما معان    
 .(ٖ)"كلو أف يشفع ألحد٫تا كأف يؤدم عنو ا١تاؿ

، فإف كثركا للقاضي أف يعود ا١ترضى كيشهد اٞتنائز كيزكر القادمُت مطلقان  فرع:
  .(ُ)فعل ا١تمكن من كل نوع كٮتص بو من عرفو كقرب منو ،كمل ٯتكنو االستيعاب

                                 

 
 .(ْٗٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ُٕٓ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)

 .(ُُِ/ ُٖالنبيو )كفاية ،  (ْٗٗ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 /ب(.َِٔهناية اللوحة )( ّ)

 .(ُٕٓ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ْ)

 .(ٕٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ٓ)

 (.ْٓ-ْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)

 .(ُُِ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٕٓ/ ٖالتهذيب)انظر: ( ٕ)

 .(ُٕٓ/ ٖالتهذيب ) .(ّّٗ/ ّا١تهذب )، (ُِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٖ)



ّّٓ 

 

 االبتذاؿكال ينبغي أف ٮتتار الدكالب ُب البلد ٢تذه األمور "قاؿ ا١تاكردم:    
  .(ِ)"صنعتكال
كعن القاضي أيب حامد أف الصحيح أنو يستوعب الكل أك يًتؾ الكل     

 .(ّ)كالوليمة، كىو خبلؼ قوؿ اٞتمهور
زايرة القادمُت ْتضور الوالئم، كال فرؽ ُب ذلك كلو  "نبػػػػيوالت"كأٟتق صاحب    

 . (ْ)بُت ا١تتخاصمُت كغَت٫تا
أنو ال يعود ا٠تصم إذا مرض كال يزكره إذا قدـ، لكن  "أيب الفرج أمػػػػايل"كُب   

 .(ٓ)يشهد جنازتو إذا مات
 آخر: 

ألف القضاء فرض  ؛إذا جاء خصماف بدأ هبما قبل صبلة اٞتنازة"قاؿ الركايين: 
 .(ٔ)"عُت

                                 

 
( ركضة الطالبُت ََٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)(، ْْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)
(ُُ /ُٔٔ). 

ك٬توز للقاضي ُب العيادة كشهود اٞتنازة أف  ُب العبارة إشكاؿ لكن قاؿ ا١تاكردم: "( ِ)
كالفرؽ بينهما من كجهُت:أحد٫تا: أف  يعم كٮتص ٓتبلؼ الوالئم اليت يعم هبا كال ٮتص.

الئم من حقوؽ الداعي فاستول ٚتيعهم ُب استحقاؽ اإلجابة كالعيادة كحضور اٞتنائز الو 
من حقوقو ألنو يقصد بو الثواب فجاز أف ٮتص.كالثاين أف ُب الوالئم ظنة ليست ُب العيادة 

 (.ْٓ/ُٔاٟتاكم الكبَت )" انظر: كاٞتنائز فكاف العمـو فيها مزيبل للظنة.

، (ََٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)األمور كالوليمة. انظر: ا١تذىب ىو الفرؽ بُت ىذه ( ّ)
 .(ُٔٔ/ ُُركضة الطالبُت)

 .(ِِٓ)ص:  والتنبيانظر:  (ْ)

 (ََٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، ك (ُٔٔ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ٓ)

 .(ٕٕ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ٔ)



ّّٔ 

 

 
 

 الفصل الرابع: يف الت كية
 كىي البحث عن عدالة الشهود، كفيو مسائل:

: اعلم أكال أنو ال ٬توز للقاضي أف يتخذ شهودان معينُت ال يقبل األوىل   
 .(ُ)غَتىم

شهادة كل من شهد عنده، فإف مل يعرؼ حالو لزمو كعلى القاضي أف يسمع     
 .(ِ) البحث عن حالو، ألف التعديل كالتجريح كاجب عليو

قاؿ الركايين: "ال ٬تب على ا١تشهود لو التزكية، فإف عرؼ إسبلمو أبف عرؼ    
إسبلـ أحد أبويو قبل بلوغو أك ٝتعو تلفظ ابلشهادتُت، أك رآه يصلي ُب 

حكم إبسبلمو بظاىر اٟتاؿ ال ابلصبلة، كإف جهل  كحديثان  مساجدان قدٯتان 
إسبلمو مل يعتمد فيو على ظاىر الدار، لكن يسأؿ عنو، كيكفي قولو: أان مسلم 

 .(ّ)على الصحيح"
قاؿ ا١تاكردم كالركايين: "كلو شوىد ُب دار اإلسبلـ قدٯتان كحديثان حكم    

 .(ْ)هإبسبلمو ما مل يعلم كفره، كلو مات حكم إبسبلمو ُب ٕتهيز 
 :كىل يكوف اٟتكم إبسبلمو ظاىران موجبان للحكم إبسبلمو ابطنان؟ فيو كجهاف    

                                 
 .(ُِّ/ ْا١تطالب )أسٌت ، (ُُٓ/ ٖركضة الطالبُت )، (ِْٗ/ ِا١تهذب )انظر: ( ُ)

 . (ُُٓ/ ٖركضة الطالبُت )، ك (ُٖٔ/ ٖ) التهذيب ،(ِْٗ/ ِا١تهذب )انظر: ( ِ)

 (.ُِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)

 .(ُِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُٖٓ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)



ّّٕ 

 

أحد٫تا: نعم، فَتث كيورث اعتمادان على الظاىر، فعلى ىذا يسأؿ اٟتاكم عن    
: ال؛ ألنو لو أقر ابلكفر قيبل، فعلى ىذا يسأؿ اٟتاكم عن (ِ)كأظهر٫تا .(ُ)عدالتو

 .(ّ)إسبلمو"
الوجهُت،  (ٓ)حريتو ْتث عنها، كال يرجع فيها إىل قولو ُب أظهر (ْ)كإف جهل  

 .(ٔ)كجعل ا١تاكردم مقابلو ظاىر ا١تذىب
كإف جهل بلوغو اعتمد على قياـ بينة بو تثبت دعواه االحتبلـ أك حصوؿ  

 .(ٕ)اإلنبات إف رأيناه بلوغان ُب ا١تسلمُت
ؼ فسقو ٔتباشرة أك كإف جهل عقلو اعتمد قرائن أحوالو، ٍب ينظر؛ فإف عر     

 .(ٖ)استفاضة رد شهادتو كمل ٭تتج إىل ْتث
كإف عرؼ عدالتو قبل شهادتو على الصحيح، كال حاجة إىل تعديل كلو طلبو     

 .(ُ)ا٠تصم
كإف جهل حالو فيهما مل ٬تز لو اٟتكم إال بعد ثبوت عدالتو، سواء طعن ا٠تصم   

  .(ُ) فيو أك سكت، كفيو كجو أف االستزكاء حق ا٠تصم يتوقف على طلبو
                                 

 .(ُِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُٖٓ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ُٖٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (َُٓ/ ُِ) زالعزيز شرح الوجي كىو ا١تذىب. انظر:( ِ)

 .(ُِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُٖٓ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

كىذا ىو الوجو الثالث ا١تختلف فيو. أما الوجو األكؿ: أف تلده حرٌان فيكوف حر ( ْ)
األصل. كالوجو الثاين: أف يعتقو ا١تالك فيصَت حرٌا بعد العتق. كىذاف الوجهاف ال خبلؼ 

 .(ِِٖ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُٖٓ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )أنظر: فيهما. 

 .(ُٖٔ/ ُُركضة الطالبُت ) (َُٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  كىو ا١تذىب. (ٓ)

 .(ْْ/ ُّالبياف )، (ُٖٔ/ ٖالتهذيب )، (ُٖٓ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)

 .(ٖٔ/ ٓالعزيز شرح الوجيز)، (ّّْ/ ٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)

كفاية ،  (ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ََٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٖ)
 .(ٓٓٓاألخيار)ص: 



ّّٖ 

 

كلو أقر ا١تشهود عليو بعدالة الشاىدين كمل يصدقهما فيما يشهدا بو أبف ادعى    
ند الغزايل: "أنو ال ٬تب ع (ِ)خطأ٫تا ففي كجوب االستزكاء كجهُت، أظهر٫تا

 .ك٭تكم عليو هبما
 .(ّ)كعند األكثرين أنو ٬تب    

 .(ْ)كقاؿ: ٫تا صادقاف فيما يشهدا بو حكم عليو بو ابإلقرار ال ابلبينة     
 /(ٓ)ككذا لو شهد كاحد فصدقو، كلو شهد شاىداف اثبتا العدالة بشيء فأقر     

ا١تشهود عليو بو قبل أف حكم اٟتاكم بشهادهتما فحكم فهل مستند حكمو إىل 
 .اإلقرار كحده أك إليهما؟

 :فيو كجهاف    
، كإف أقر بو بعد اٟتكم بشهادهتما فقد مضى اٟتكم (ٔ)أصحهما: أك٢تما   

 .(ٕ)مستندا إىل الشهادة، سواء كاف إقراره بعد تسليم ا١تاؿ إىل ا١تشهود لو أك قبلو

                                 

 
/ َُٖتفة احملتاج )، (َّّ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُٕٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)

ُٓٔ)   . 

 .(ُٕٔ/ ُُ) ركضة الطالبُت (ََٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

 .(ُٕٔ/ ُُ) ركضة الطالبُت (ََٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ّ)

العزيز شرح ،(ِّْ/ ٕالغاية )سألة ُب مل اجد ىذا القوؿ ُب كتب الغزايل، كا١ت( ْ)
 .(َُٓ/ ُِالوجيز)

 /أ(.َِٕهناية اللوحة )( ٓ)

 .(ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت ) (َُٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)

 (  .َّّ/ ِ(، مغٍت احملتاج ) ّٗٔ/ ْ(، الركضة ) ِٗٓ/  ْالتهذيب ) انظر: ( ٕ)



ّّٗ 

 

كفيما إذا أقر قبلو كجو أنو يستند إىل الشهادة، كلو قاؿ ا٠تصم للشاىد قبل     
األداء: ما تشهد بو علٌي فأنت عدؿ صادؽ كاف تعديبلن لو ال إقراران، فإف كاف 

 .(ُ)من أىل التعديل فيو الوجهاف
: ينبغي أف يكوف للقاضي مزكوف كأصحاب مسائل، كا١تزكوف ىم الثانية    

هم ُب بياف حاؿ الشهود، كأصحاب ا١تسائل الذين يبعثهم القاضي إىل ا١ترجوع إلي
 . (ِ)ا١تزكُت ليعرفوا ما اتضح عندىم من أحواؿ الشهود

كمراد  ،أصحاب ا١تسائل اسم مشًتؾ بُت ا١تزكُت كبُت رسل اٟتاكم إليهم قيلك     
 .(ّ)اثناف، ال ما يقتضيو لفظو من الوحدة اب١تزكيا١تصنف 

القاضي شاىد مل تثبت عنده عدالتو كجب عليو استزكاؤه أبف  فإذا شهد عند   
يكتب اٝتو ككنيتو إف اشتهر هبا، كاسم أبيو كجده ككالؤه إف كاف عليو كالء، كإف 

حرفتو كسوقو كمسجده ، كأمر أف يكتب مل يتميز إال ابٟتلية ذكرىا كاستفسر عنها
  .(ْ)الذم يصلي فيو كيبل يشتبو بغَته

 .(ٓ)كحصل التمييز ببعض ذلك كفى فإف كاف مشهوران    
كيكتب اسم ا١تشهود عليو كيبل يكوف بينهما عداكة، كا١تشهود لو كيبل يكوف    

 .(ٔ)بينو كبينو ما ٯتنع قبوؿ شهادتو من كالدة أك شركة

                                 
/ ُُركضة الطالبُت ) (، ْْْانظر: االشراؼ على غوامض اٟتكومات ) ص:( ُ)

 ( .َّّ/ ِ(، مغٍت احملتاج ) ُٕٔ

 .(ُٖٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (َِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 .(ِِّ/ َُالنجم الوىاج )انظر: ( ّ)

 (َِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُٖٔ/ ٖ) التهذيبانظر: ( ْ)

العزيز شرح الوجيز ، ك (ُٕٗ/ ُُْتر ا١تذىب )،(ِّٔ/ ُٔالكبَت ) مٟتاك اانظر:  (ٓ)
(ُِ /َِٓ).  

العزيز شرح الوجيز ، ك (ُٕٗ/ ُُْتر ا١تذىب )،(ِّٔ/ ُٔالكبَت ) ماٟتاك انظر:  (ٔ)



َّْ 

 

كُب كتابة قدر ا١تاؿ ا١تشهود بو كجهاف يرجعاف إىل أصل كىو أف العدالة ىل  
 تتجزأ؟

بٍت عليهما ما لو شهد ُب ماؿ قليل فعدؿ ٍب شهد ُب اٟتاؿ  :(ُ)فيو كجهاف    
 ة؟يكز إىل الت ٭تتاجُب ماؿ كثَت ىل 

 :فإف قلنا: تتجزأ كجب ذكره، كإف قلنا: ال تتجزأ فوجهاف     
يرسلو إليو مع صاحب  أنو يذكره، كيكتب إىل كل مزٌؾ كتاابن  (ِ)كاألصح     

 .سل إليو احتياطان ي كل كتاب عن غَت رسولو كا١تر فمسألتو كٮت
حواؿ الشاىد، فإف جرحوه مل يسأؿ فإذا كقف ا١تزكي على الكتاب سأؿ عن أ    

  .(ّ)ن غَتهع
من شهدكا لو فإف ذكركا أف بينهم كبينو ما ٯتنع من قبوؿ كإف عدلوه سأ٢تم ع   

 .(ْ)شهادتو لو اقتصر عليو
كإف ذكركا جواز شهادهتم لو سأ٢تم عن ا١تشهود عليو، فإف ذكركا ما ٯتنع من   

 .(ٓ)قبوؿ شهادهتم عليو مل يسألوا عن غَته

                                 

 
(ُِ /َِٓ). 

كأظهر٫تا: كىو  أحد٫تا: ال يذكره؛ ألف العدالة ال ٗتتلف بقلة ا١تاؿ ككثرتو، كال تتجزأ. (ُ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز). انظر:  ا١تنصوص: أنو يذكره، كقوؿ األكؿ أف العدالة تتجزأ

 .(ُٗٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (َِٓ

 .(ُٗٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (َِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  ( ِ)

 .(َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ُٖٖ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ّ)

 .(ُٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(ُٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)



ُّْ 

 

كإف ذكركا جواز شهادهتم عليو ذكركا القدر الذم يشهدكا بو، كعلى الرسل أف    
كقاؿ ، (ُ) يشهدكا هبذه األحواؿ كيرفعوىا إىل اٟتاكم، فإف كاف جرحان مل يظهره

، كإف كاف تعديبلن فشهدا بعدالتو فهل ٭تتاج "زد ُب الشهود"لصاحب اٟتق: 
 :فيو طريقافاألمرين  ا١تزكوف إىل تعديلو ظاىر

 :أحد٫تا: فيو ثبلثة أكجو   
 .(ِ)أحدىا: ال ٬تب، لكن يستحب    
 .(ْ)، فيقوالف: ىذا الذم شهدان عندؾ بتعديلو(ّ)كالثاين: ٬تب   
كالثالث: أنو إف كاف معركفان يؤمن التشبو بو مل ٬تب، لكن يستحب، كإال     

 . (ٓ)كجب، كصححو الركايين
كالثاين: القطع ابلثالث، كيستحب أف يكوف للحاكم ٚتاعة من ا١تزكُت ٥تفيُت   

 .(ٔ)ال يعرفوف
 .(ٕ)كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: "يعلن ابلتعديل لًتغيب الناس ُب حسن الذكر"  
ستقصاء أحواؿ بل الكلو أف يرسل أصحاب ا١تسائل إىل قـو غَت ٥تصوصُت     

الشهود إليهم كيتخَت بُت أف يكتب أربع رقاع، ُب رقعتُت اسم كُب رقعتُت اسم 
كونوا أربعة، كبُت أف ياآلخر، كيرفع كل رقعة إىل كاحد من أصحاب ا١تسائل ف

                                 
 .(َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ُٖٖ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ُ)

 .(ُٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب ) (ُٔٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(ُٗٔ/ ُُركضة الطالبُت ) (َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ُٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب ) (ُٔٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

/ ُُر ا١تذىب )ْت، ك (ُْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ّٖٔ/ ُٔالكبَت) ماٟتاك انظر: ( ٓ)
ُٖٔ). 

 ،(َِّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)

 .(ُٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب ) ، ك(ّٖٓ/ ُٔالكبَت ) ماٟتاك انظر: ( ٕ)



ِّْ 

 

 شاىد فيكوان يكتب رقعتُت ُب كل كاحدة اٝتهما كيدفعها كل منهما إىل
 .(ُ)اثنُت

 
: صفات ا١تزكُت: يشًتط ُب ا١تزكُت ما يشًتط ُب غَت٫تا من الشهود، الثالثة    

 .(ّ): أحد٫تا: علمهما ابألسباب ا١توجبة للجرح كالتعديل/(ِ)كيزدادكا أمرين
كقاؿ ا١تاكردم: ال تشًتط معرفتو ابٞترح كأسبابو؛ ألنو ال بد أف ٬ترح هبا،      

كاٟتاكم ينظر فيها ٓتبلؼ شاىد التعديل، فإنو تشًتط معرفتو أبسبابو، ألنو ال 
 .(ْ)د٬تب عليو ذكرىا على ا١تشهو 

 فإف قلنا: ٬تب ذكرىا مل تشًتط معرفتو هبا أيضان، كىو بعيد.   
أىل ا٠تربة الباطنة ْتاؿ من عدلو، فبل ٬توز تعديلو بناء  : أف يكوف منوالثاين 

 .(ٓ)على الظاىر
 يشًتط فيهما سبعة أكصاؼ: "كقاؿ ا١تاكردم: 

كال شبهة، لئبل يقبلوا  أحدىا: أف يكونوا عفيفُت ُب الطعمة أبف ال أيكلوا حرامان 
 الرشوة، كُب النفس أبف ال يقدموا على ٤تظور.

العقوؿ، ليصلوا إىل غوامض األمور بلطف كال يركج الثاين: أف يكونوا كافرم 
 عليهم خداع كال حيلة.

 الثالث: أف يكونوا برآء من الشحناء. 

                                 
 .(ِٕٔو )ص: التنبي ، (ّّٔ/ ُٔالكبَت  ) ماٟتاك انظر:  (ُ)

 /ب(.َِٕهناية اللوحة )( ِ)

 (ُّٖ/ ٕالوسيط )انظر: ( ّ)

 .(ُّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(ِٕٔالتنبيو )ص: ، (ُْٓ/ ٖركضة الطالبُت )، (ُّٖ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٓ)



ّّْ 

 

 الرابع: براءهتم من التعصب ُب نسب أك مذىب.
، فإف اللجوج ينصر ىواه كيرتكب ما يهواه كال (ُ)ا٠تامس: براءهتم من اللجاج

 ك٬ترح معٌدال. يرجع إىل الصواب كال يؤمن أف يعٌدؿ ٣تركحا
السادس: األمانة، ليورد أبمانتو ما عرؼ كال يتناكؿ فيو ما يصرفو عن أقول 

 األمرين إىل أضعفهما، كعن األظهر إىل األخفى.
 .(ِ)ان أك صديقان"ك كالسابع: أف ال يسًتسل فيسأؿ عد

 .(ّ)كىذه الصفات نص عليها الشافعي      
 .كمقتضى كبلـ ا١تاكردم كابن الصباغ أهنا شرط     

 .(ٓ) : إنو يستحب أف يكونوا هبذه الصفات(ْ)كقاؿ البندنيجي كاإلماـ    
كقيل: أراد الشافعي اعتبار ىذه الصفات ُب أصحاب ا١تسائل ا١ترسلوف إىل   

 .(ٔ)ا١تزكُت، كتشًتط فيهم الذكورة كالعدد، كال يكفي تعديل كاحد كٕتر٭تو
إف قلنا: ال بد من مشاىدة ا١تزكُت القاضي ابٞترح أك التعديل على ما ف     
 .(ٖ)اشًتاط العدد فيهم (ٕ)سيأٌب

                                 
 .(َُٖ/ ِ) ا١تستعذب النظم. انظر: ا٠تصومة كتطويلها ُب ماللجاج: التماد (ُ)

 .(ُٖٓ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم  (ِ)

 .(ُِِ/ ٔاألـ )انظر:  (ّ)

 .(ِْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)

ُِٕ). 

 .(ِْٔالتنبيو )ص: ، ك (ّٗٓ/ ُٔالكبَت) ماٟتاك  ، (ُِِ/ ٔاألـ )انظر: ( ٔ)

 (.ّّٓانظر: )ص: (ٕ)

 .(ْٖ/ ُّالبياف ) ،(ُٕٖ/ ٖالتهذيب ) ،(ّٖٖ/ ّ) ا١تهذبانظر:  (ٖ)



ّْْ 

 

كال يشًتط ُب أصحاب ا١تسائل، كيكفي إخبار كاحد منهم أف فبلانن كفبلانن    
 .(ُ)عٌداله أك جرحاه، بل يكفي اإلخبار ُب ذلك

 .(ِ)كإف قلنا: يكفي قوؿ أصحاب ا١تسائل اشًتط العدد فيهم     
 

 .(ٓ)( ْ)كما سيأٌب(ّ)ككذا ُب ا١تزكُت الذين أخذكا عنهم على الصحيح       
إال إذا كاف اٟتاكم فوض إىل كاحد من أصحاب ا١تسائل ٝتاع البينة      

ده، كال يكتفي ىو بقوؿ ابلتعديل كاٞترح كاٟتكم ُب ذلك، فإنو يعتمد قولو كح
 .(ٔ)الباطنو ٓتربتوظنو اٟتاصل لو بكاحد كال 

كُب اٞترح لشهود ا١تاؿ كجو أنو يثبت ابلشاىد كاليمُت، ٍب العدد ا١تعترب ُب    
 .(ٕ) إال ُب الزاناٞترح كالتعديل اثناف 

فإف شهد ١تن كانت على ٯتينو فبل بد من أربعة، كإف كانت على اإلقرار فهل    
 يعترب أربعة أك اثناف؟ فيو قوالف أيتياف ُب الشهادات.

، (ُ)كُب اشًتاط لفظ الشهادة من ا١تزكي كجهاف كما تقدـ ُب ا١تًتجم كا١تسمع  
 .(ِ)أظهر٫تا: نعم، فيقوؿ: أشهد أنو عدؿ

                                 
 .(َِٗ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٕٖ/ ُٔ)الكبَت اٟتاكم انظر: ( ُ)

 .(ُٕٖ/ ٖالتهذيب ) (ّٖٖ/ ّا١تهذب )، (ُٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

- ُِٕ/ُُركضة الطالبُت )، (َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)
ُُٕ). 

 (.ّّٓانظر: )ص: (ْ)

 .(ُٕٖ/ ٖالتهذيب ) (ّٖٖ/ ّا١تهذب )انظر:  (ٓ)

 .(ُّٖ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)

 .(ُٓ/ ُٕهناية ا١تطلب ) ،(ْْٓ/ ّا١تهذب ) ،(ِِٔ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)

ُٓ). 



ّْٓ 

 

 :كُب جواز تزكية الوالد كالولد كجهاف، كقيل: قوالف  
، كىو كا٠تبلؼ ُب جواز اٟتكم ٢تما، كىذا (ّ)أظهر٫تا كقطع بو ٚتاعة: ا١تنع   

  (ْ)إذا مل تقم بينة بتعديلو، فإف قامت بو بينة
، ك٤تل ا٠تبلؼ إذا عوؿ ُب "األصح أنو يقضي بشهادتو"فقد قاؿ اإلماـ:    

 .(ٓ)قلت: تقدـ ا٠تبلؼ ُب القضاء ٢تما ُب اٟتالتُتتعديلو على علمو، 
 (ٔ)كال تقبل التزكية من ا١ترأة، كإف كاف ا١تشهود بو احملوج إىل التزكية ماال   
ُب مستند ا١تزكي: ال ٬توز للشاىد أف يعتمد ُب اٞترح عند القاضي كال  الرابعة:  

يزين أك يشرب ا٠تمر أك عند أصحاب ا١تسائل إال العلم بو، إما اب١تعاينة أبف يراه 
 .(ٕ)يقتل أك يغصب أك يسرؽ، أك ابلسماع أبف ٝتعو ارتد أك قذؼ أك أقر ابلزان

أك أبف يبلغ ا١تخربكف عن فسقو عن معاينة أك ٝتاع حد التواتر، ٟتصوؿ العلم    
 /(ٖ)بذلك، كلو استفاض ذلك كانتشر كمل يبلغ حد التواتر فكذلك، كما ُب ا١توت

 .(ُ)طلق بشرط أف ٭تصل العلم بذلككالنسب كا١تلك ا١ت

                                 

 
 (.ُُِانظر: )ص: (ُ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (َِّ/ ٕالوسيط )، (ْْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ِ)
َْٓ). 

 .(ُّٓ/ ْأسٌت ا١تطالب ) (َٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ْٖٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

/ ُّحاشية البجَتمي )، (ْٖ/ ْْٖتفة احملتاج )، (ّْْ/ ْمغٍت احملتاج )انظر: ( ٓ)
 .(َِّ/ َُحواشي الشركاين )، ك (َْٕ

 .(ّٖٓ/ ْالبجَتمي )حاشية ، (ُّٖ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)

، (ُٖٖ/ ٖالتهذيب )، (ُُٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )، (َْٖ/ ٥ٖتتصر ا١تزين ) انظر:( ٕ)
 .(ُّٖ/ ٕالوسيط )

 /أ(.َِٖهناية اللوحة )( ٖ)



ّْٔ 

 

كقاؿ الشيخ أبو حامد: "الشهادة من الواحد كمن العشرة ال ٕتوز الشهادة     
بو، ألنو ال يعترب بو عا١تان، كمذىبو االكتفاء ُب االستفاضة ابلسماع من عدلُت، 
قاؿ: بل يشهد ُب ذلك ٔتا ٝتعو من أقوا٢تم كيكوف شاىد فرع، كالذم ٝتع منو 

 (ِ)صل، فَتاعى فيو شرط ٝتاع شهادة الفرع من األصل، من االسًتعاءشاىد أ
 .(ّ)كتعدد الفرع لكل أصل"

كقاؿ ا١تاكردم كصاحب ا١تهذب: "إذا اكتفينا بقوؿ أصحاب ا١تسائل ال يشًتط  
 .(ْ)ُب ا١تسؤكلُت العدد"

بل ا١تعترب أف يقع ُب نفسو صدؽ ا١تخرب، فيجوز أف يقتصر على الواحد، كرٔتا    
اراتب االثنُت فيستزيد، كعلى ىذا ينبغي أف يكتفي ابالستفاضة، إذ قوؿ الواحد 

 .(ٓ)ال ٭تٌصل إال الظن، كىو حاصل اب٠ترب ا١تستفيض
األقواؿ كتقبل شهادة األعمى ُب اٞترح إذا كاف مستنده االستفاضة دكف     

كاألفعاؿ ابلعدالة، فبل ٯتكن معرفتها يقينان، ألهنا ترجع إىل انتفاء أسباب الفسق، 
كذلك خفي؛ فإف اإلنساف ٮتفي عيوبو، فبل ٬توز االعتماد فيها إىل غلبة الظن، 
كذلك ٟتصوؿ ا٠تربة الباطنة بطوؿ الصحبة أك السفر أك اجملاكرة أك ا١تعاملة، كما 

                                 

 
 .(ّْٔ/ ْحاشية الرملي )، (ٕٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

ادة على الشهادة نيابة ألف الشه ؛أم يلتمس منو رعاية الشهادة كحفظهااالسًتعاء: ( ِ)
 .(ّْٓ/ ْمغٍت احملتاج ). فاعترب فيو اإلذف

 (.ّْٖ-ّّٖ-/ ٕالوسيط )انظر: ( ّ)

 .(ِٓٗ/ ِا١تهذب ) ، (ْٗٔ/ ُٕاٟتاكل الكبَت)انظر: ( ْ)

/ ْحاشية إعانة الطالبُت )، (ِْٖالتنبيو )ص: ، ك (ّٕٔ/ ُٔاٟتاكل الكبَت)انظر: ( ٓ)
ّّٓ). 



ّْٕ 

 

حصر الورثة، كعلى القاضي أف يعرؼ إىل ا١تزكي من أىل ُب الشهادة ابإلعسار ك 
 .(ُ)ا٠تربة الباطنة كحاؿ من عدلو ُب كل تزكية

ك٬توز أف يشهد ابلعدالة ابالستفاضة، كصححو ابن "قاؿ ا٢تركم:    
  .(ِ)"الصبلح

كقاؿ القاضي: "إذا ٝتع شخص من أقواـ دين شخص كأمانتو كصبلحو    
رر ذلك مراران ُب ٣تالس ٥تتلفة ٮترج عن حد كشهد ٚتاعة أبنو عدؿ؛ فإف تك
 .(ّ)"التواطئ جاز لو أف يشهد بعدالتو

كقاؿ القاضي: إذا استفاضت العدالة من أىل ا٠تربة الباطنة عند شخص مل   
 .(ْ)كما ُب اٞترحالشهادة  يبعد أف ٬توز لو تعديلو بذلك، كيقاـ خربىم مقاـ 

كىو منو بناء على أنو ٬توز االعتماد ُب اٞترح على االستفاضة كإف مل يفد    
العلم، كقد مر لنا منو، كال ٬توز االعتماد فيو على شهادة من مل يبلغ حد 

 االستفاضة، كال على أخبارىم.
كعن ابن القاص أف القاضي إذا أخرب عن عدالة الشهود بعد خركجو من ٤تل     

 .(ٓ)اف لو أف ٭تكم بشهادتو إذا قلنا: يقضي بعلموكاليتو ٍب عاد ٢تا ك
كخالفو العبادم كآخركف كقالوا: القياس منعو، كما لو ٝتع البينة خارج ٤تل     

كاليتو، ك٬توز أف يكوف مراد ابن القاص ما لو استفاضت عنده عدالتو بغَت ٤تل 

                                 
العزيز ، ك (َّْ/ ُ( أدب القاضي )ْٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) (ْٖ/ ٕاألـ ) انظر:( ُ)

 .(ُّٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، ك (ْٕ/ ُّشرح الوجيز )
/ ُفتاكل ابن الصبلح )(، ٕٕٓانظر: االشراؼ على غوامض اٟتكومات )ص: (ِ)

ِٖٕ).  

 .(ُِٖ/ ُٖكفاية النبيو )(،  ُِٗ/ ُُالركضة الطالبُت )  انظر: (ّ)
 . (ُِٖ/ ُٖ)كفاية النبيو انظر:  ( ْ)

 .(ُُٓ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر: ( ٓ)



ّْٖ 

 

االستفاضة  كاليتو، كلذلك خٌرجو على القضاء ابلعلم، كالعلم ال ٭تصل فيها بغَت
كا٠تربة الباطنة، فبل يكوف القياس منعو، كىذا كلو ُب غَت أصحاب ا١تسائل، فأما 
أصحاب ا١تسائل إذا جوزان االعتماد على قو٢تم على ما سيأٌب فإنو ال يشًتط 

 .(ُ)فيهم ا٠تربة الباطنة، ك٬توز اعتمادىم على قوؿ الشاىدين ا١تزكُت
شافعي: "ال يقبل التعديل حىت يقوؿ ىو ُب كيفية التزكية: قاؿ ال اخلامسة:  

 .(ِ)عدؿ علي كيل"
، (ّ)كاختلفوا فيو فأخذت طائفة بظاىره، قاؿ ابن الصباغ: "كىم األكثركف"   

كُب شيء  ،كاختلفوا ُب تعليلو: فعللو أبو إسحاؽ أبف اإلنساف قد يعدؿ مطلقان 
ال يفيد  ،دكف شيء، كعلى شخص دكف شخص، فاالقتصار على: ىو عدؿ

 .(ْ)العدالة ا١تطلقة، فإذا ضم إليو قولو: علي أفادىا
كعللو آخركف أبف الشاىد ابلتعديل قد يكوف ٦تن ال تقبل شهادتو لتعصبو أك    

عليو لعداكة فبقولو: علي كيل يزكؿ ىذا االحتماؿ، قاؿ ابن الصباغ: كىو أشبو، 
فعلى ىذا ال يلـز ذكر ذلك إذا علم القاضي أنو ليس بينهما تعصب كال عداكة، 

 . (ٓ)كعلى األكؿ يلـز
 .(ٔ)كقاؿ طائفة منهم االصطخرم: "يكفي قولو ىو عدؿ، كعلي كيل أتكيد  
، كصححو ٚتاعة كثَتة، كىو األظهر عند /(ُ)كقيل: إنو ركاية حرملة   

، كفٌرعوا على األكؿ أنو لو قاؿ عدؿ مقبوؿ الشهادة أك عدؿ رضي أك (ِ)الرافعي
                                 

 .(ْٕٗاألشباه كالنظائر)ص:  ،(ُِٓ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر: ( ُ)

 .(ُِِ/ ٔاألـ للشافعي )انظر: ( ِ)

 (.ُٕٕانظر: الشامل )ص:( ّ)

 .(ُٖٖ/ ٖالتهذيب )، ك (ُّٗ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 .(ُّٗ/ ٕالوسيط ) ،(ّٕٖ/ ّا١تهذب )، (ُْٗ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر: ( ٓ)

 .(ُِْ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:  ( ٔ)



ّْٗ 

 

عدؿ رضي أك مرضي أغٌت عن قولو: علي كيل، كأشار ا٢تركم إىل خبلؼ ُب 
 .(ّ)مرضي

 .(ْ)كقاؿ اإلماـ كالغزايل: "ال يكفي قولو رضي حىت يقوؿ: "مقبوؿ الشهادة" 
كىل قولو: علي كيل ٥تصوص إبخبار ا١تسؤكلُت أصحاب ا١تسائل أك شامل     

 .إلخبارىم إايىم كإلخبار أصحاب ا١تسائل؟
كيد القاضي: فيو كجهاف، كعلى القوؿ الثاين ىذه األلفاظ كلها أت    

 .(ٓ)كاحتياط
كقاؿ الركايين: "كاستزاد بعض القضاة أف يقولوا: مأموف الرضى كالغضب، كىو  

 .(ٔ)أتكيد ال شرط"
كال ٭تصل التعديل بقولو: "ال أعلم عليو إال خَتان"، كال بقولو: "ما أعلم منو     

 .(ٕ)ما يوجب رد شهادتو"
ينبغي قاؿ الرافعي: "كينبغي أف يعرؼ ُب قولو: أشهد أنو عدؿ مقبوؿ الشهادة  

أحد٫تا: أف الوصف أبنو مقبوؿ الشهادة يغٍت عن الوصف  :أف يعرؼ فيو شيئاف

 ابلعدالة.

                                 

 
 /ب(.َِٖهناية اللوحة )( ُ)

 .(ُّٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

 (.ّّٕانظر: االشراؼ على غوامض اٟتكومات )ص:( ّ)

 .(ُّٗ/ ٕا١تذىب )الوسيط ُب انظر:  (ْ)

 .(َٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 .(ُْٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)

 .(ُّٓ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ّٓ/ ُّالبياف  )انظر: ( ٕ)



َّٓ 

 

كالثاين: أف ُب ىذا الكبلـ إشعارا أبف ا١تزكي عليو بياف أف شهادتو مقبولة ُب  
القاضي يكتب اسم ا٠تصمُت الحتماؿ البىعضٌية ىذه اٟتادثة، كيوافقو قولنا أف 

كالعداكة، كعلى ىذا فا١تزكي ٭تتاج إىل البحث عن العدالة إذا مل يعرفو بنفسو، 
كإىل البحث عن الردة، كعن ا١تسقط، كيشبو أف يقاؿ: ٮتتلف اٟتاؿ بسبب 
سؤاؿ القاضي، فإف سأؿ عن قبوؿ شهادتو ُب اٟتادثة تعرض ا١تزكي إىل القبوؿ 

ج إىل اإلجابة ا١تذكورة إذا مل يعرؼ، كإف سأؿ عن عدالتو كفاه التعرض كاحتا 
 . انتهى.(ُ)"٢تا

كال ٬تب ذكر سبب التعديل، إذ ال ٯتكن، ىذا ا١تشهور، كادعى القاضي     
 .(ّ)، كفيو كجو أنو ٬تب ذكر سببو(ِ)كالفوراين أف ال خبلؼ فيو

كبٌت ا١تاكردم على ا٠تبلؼ ُب أنو ىل يشًتط أف يكوف الشاىد ابلتعديل من    
 .(ْ)أىل االجتهاد

 فإف قلنا: ال يشًتط ذكر السبب اشًتط أف يكوف من أىل االجتهاد.    
كإف قلنا: يشًتط مل يشًتط أف يكوف ٣تتهدان كيكوف ىو مؤداين لؤلسباب،     

بو إف شهدكا أنو عدؿ كعليهم استحباب  كالقاضي ٭تكم ابلعدالة كيكوف استزاد
ال شرطان ُب قبوؿ الشهادة على سببها، كىل يكوف ىذا االستحباب الزمان ُب حق 

 .(ٓ)اٟتاكم، كإف مل يكن الزمان ُب حق اٟتاكم فيو كجهاف

                                 
 .(َٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

/ ُُركضة الطالبُت )، (َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب.  انظر: ( ِ)
ُِٕ). 

/ ِفتح الوىاب )، ك (ُّْ/ ْأسٌت ا١تطالب )، ك (ْٕٖ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر:( ّ)
ِْٔ). 

 (ُٔٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(ُِٔ/ ُٖكفاية النبيو )،(ُٔٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)



ُّٓ 

 

 كأما اٞترح ففي كجوب ذكر سببو كجهاف، أحد٫تا كاقتصر عليو ابن الصباغ    
أنو ال ٬تب، كليس للحاكم أف يقوؿ لو: من أين  كقاؿ الرافعي: ىو أقيس:   

: "أنو (ُ)عرفت حالو؟ كعلى من تثبت شهادتك؟ كأشهر٫تا كجـز بو الغزايل
، فيقوؿ اجملرح ما اعتمده، أبف يقوؿ: رأيتو يغصب أك يقتل أك يسرؽ أك (ِ)٬تب

 .        (ّ)يزين ك٨توه، أك ٝتعتو يقذؼ أك ينم أك يكذب أك ٨توه"
 .(ْ)رافعي: "كعلى ىذا القياس استفاض عندم"قاؿ ال      
كأصحاب ا١تسائل ال ٬تب عليهم ذكر سبب "قاؿ ا١تاكردم كالبندنيجي:       

اٞترح، كا١تزكوف ٮتربكهنم بذلك، كإذا جرحو شاىداف ابلزان كقلنا ابلصحيح أف 
 :الشهود الناقصوف عن النصاب قذفة يلزمهم اٟتد ففي كجوبو ىنا كجهاف

 .(ٓ)أحد٫تا: ٬تب، فبل يكلفوف التصريح   
 . (ٔ)كاثنيهما كىو ما أكرده الشيخ أبو حامد كالقاضي اٟتسُت كالركايين: ال   

 .(ٕ)قاؿ النوكم: "كىو ا١تختار أك الصواب"       
كال فرؽ بُت أف يكوف ذلك بصيغة الشهادة أك بغَتىا، ك٤تل ا٠تبلؼ ما إذا       

 .كقع ذلك جواابن 

                                 
 .(ُّٗ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب ) (ُ)

العزيز  .(ُِٕ/ ُُبُت )ركضة الطال ،(ُِِ/ ٔاألـ للشافعي )كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)
 .(َٔٓ/ ُِشرح الوجيز)

 .(ُُٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(َٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ْ)

 .(ِِّ/ ُٖكفاية النبيو ) (َٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٓ)

 .(ُّٖ/ ُُْتر ا١تذىب )، (ُِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)

 .(ُُٕ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ٕ)



ِّٓ 

 

كال يعترب أصحاب ا١تسائل بذلك قذفة، كإف مل "ا١تاكردم كالبندنيجي: قاؿ     
تكمل شهادهتم كندهبم اٟتاكم ٭تكم بو إف كاف بلفظ الشهادة، كال علم بو إف  

 .(ُ)"كاف بلفظ ا٠ترب كيصَت ا٠ترباف بو مدفعاف مل تكمل شهادهتم
 .(ّ)"أف يشهدكا عليهم ابلقذؼ /(ِ)كليس ألصحاب ا١تسائل"قاؿ:    
كأشار اإلماـ إىل بناء ا٠تبلؼ ُب ذكر سبب اٞترح على ىذا ا٠تبلؼ، فإف     

 .(ْ)أكجبنا اٟتد مل ٬تب فيهما
كالثالث: ٬تب ُب اٞترح دكف التعديل، كينبغي أف يكوف ا١تزكي بريئان من ا١تيل،  

 . (ٓ)فبل يكوف من ا١تتعصبُت ُب ا١تذاىب كالعقائد
، (ٔ)ٮتالف الشهادة ابٞترح من ثبلثة أكجو قاؿ الركايين: قيل: الشهادة ابلتعديل

 :الثالث ٥تتلف فيو
 [حإال ٦تن كاف قدًن ا١تعرفة ٓتبلؼ اٞتر ]ا: أف الشهادة ابلتعديل ال تقبل أحد٫ت

(ٕ )(ُ). 

                                 
 .(ُّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 /أ(.َِٗهناية اللوحة )( ِ)

 .(َّٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 (.ْٖٖ-ْٖٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 (ُّٗ/ ٕالوسيط )، (ُّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

الشهادة ابلتعديل ٗتالف الشهادة ابٞترح من كجهُت، ككجو اثلث ذكر ٚتيع الوجوه. ( ٔ)
٥تتلف فيو: أحد٫تا: أف الشهادة ابلتعديل ال تقبل إال ٦تن كاف قدًن ا١تعرفة ٓتبلؼ اٞترح. 
كالثاين: ال تقبل إال من أىل ا١تعرفة الباطنة كاٞترح يقبل من أىل ا١تعرفة الظاىرة كالباطنة. 

ْتر  : ىل يشًتط ذكر سبب التعديل فيو كجهاف، كال ٭تكم ابٞترح إال بعد سببو.كالثالث
 .(ُٖٓ/ ُُ) با١تذى

ُب النسخة )شهادٌب ألين عرفت لو جرحت نفسي مل يرده ما مل يتيقن(، كا١تثبت ما  (ٕ)
 .(ُٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب )يقتضيو السياؽ كما ُب 



ّّٓ 

 

كالثاين: ال تقبل إال من أىل ا١تعرفة الباطنة كاٞترح يقبل من أىل ا١تعرفة الظاىرة ]
سبب التعديل فيو كجهاف، كال ٭تكم ابٞترح كالباطنة. كالثالث: ىل يشًتط ذكر 

 .(ِ) [إال بعد سببو
 . (ّ)ال تثبت العدالة ٔتجرد الكتابة ابلتزكية السادسة:

اٟتكاـ ؛ لسَت : "كىو قوؿ أصحابنا(ْ)كقاؿ القاضي: تثبت، قاؿ صاحب الكاُب 
 .(ٓ)عليو ُب ببلد اإلسبلـ"، كا١تشهور األكؿ

 كفيما يعتمد عليو قوالف:     
أحد٫تا كىو أظهر عند الغزايل: أنو يعتمد على مشافهة ا١تزكُت، كفائدة      

أصحاب ا١تسائل الكشف كاإلعبلـ ابٟتاؿ ليعرفوا ا١تزكُت فيطلبهم اٟتاكم 
 .(ٔ)كيشهدكف

، (ِ)، كىو ظاىر النص(ُ)كأصحهما: أنو يعتمد على قوؿ أصحاب ا١تسائل    
أصحاب ا١تسائل، فإف جرحا  كعلى ىذا ال بد من االعتماد على اثنُت من

 .(ّ)أمسك كاستزاد ُب الشهود، كإف عدال أحضر من يشهد لعدالتو سران لكفاه
                                 

 
 .(ُٖٓ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)

ْتر ا١تذىب ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ِ)
(ُُ /ُٖٓ). 

 .             (ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٔٓ/ ُِ)شرح الوجيز العزيزكىو ا١تذىب. انظر:  ( ّ)

أبو دمحم ٤تمود بن دمحم بن العباس بن أرسبلف العباسي مظهر الدين ا٠توارزمي من ىو  (ْ)
كيذكر ُب كتب -، الكاُب ُب الفقو، كاف إماما ُب الفقو، ك٤تداث، من مصنفاتو: أىل خوارـز

طبقات ق(. انظر:   ٖٔٓ، ككتاب ُب التاريخ، توُب سنة: )-الشافعية بصاحب الكاُب
 .(ُٗ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )، (ِٖٗ/ ٕالشافعية الكربل للسبكي )

 .(َٔٓ/ ُِ)شرح الوجيز العزيز ،(ْٖٓ /ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)

 .(ُّٗ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)



ّْٓ 

 

كما ُب ا١تًتجم   "التقريب"كُب اعتبار لفظ الشهادة منهم تردد لصاحب      
كا١تسمع، فإف قلنا: يشًتط فهل يشًتط أف يشهد على كل كاحد من ا١تزكُت أك 

 ؟.(ْ)فرعاجملرحُت شاىداف كشهود ال
 .(ٔ): "نعم"، كىو قضية كبلـ اإلماـ كالقاضي أيب الطيب(ٓ)قاؿ الغزايل   
 . (ٕ)كقاؿ ا١تاكردم: "ال" 

كيكفي أف ٮترب القاضي شاىداف غَت ا١تزكُت، كىو يوافق إطبلؽ ٚتاعة أف      
 .الشاىدين من أصحاب ا١تسائل إذا عداله حكم اٟتاكم، كإف جرحاه توقف

ال بد من لفظ الشهادة من ا١تزكُت، قاؿ القاضي الطربم: ك٤تل على الوجو األكؿ 
 .ا٠تبلؼ ُب أنو يكتفي بواحد أـ ال بد من اثنُت؟

إذا كاف اٟتاكم قد بعث أصحاب ا١تسائل إىل قـو معينُت يسألوهنم فلو فوض     
السؤاؿ إليهم من غَت تعيُت ا١تسؤكلُت فبل بد من اثنُت يشهداف عنده من 

ٍب تثبت عند٫تا من التعديل كاٞترح بقوؿ اثنُت من ا١تسؤكلُت،  أصحاب ا١تسائل،
 . (ٖ)قاؿ: كىذا ال خبلؼ فيو، كاتبعو ابن الصباغ

                                 

 
 .(ُُٕ/ ُُركضة الطالبُت ) (َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ُ)

 (.ُِِ/ٔكنصو )كال يقبل ا١تسألة عنهم، كال تعديلو، كال ٕتر٭تو إال من اثنُت(. األـ ) (ِ)

/ َُالنجم الوىاج )، (ُٖٖ/ ٖالتهذيب )ك ، (ُٕٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)
ِِّ)        . 

 .(ُّٖ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب ) ،(ْٖٕ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 .(ّٖٓ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٓ)

 .(ْٔ/ ُٗهناية ا١تطلب )، (ُِِ/ ٔاألـ للشافعي ) (ٔ)

 (.ِّْ-ِّّ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٕ)

 . (َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)(، ٓٓٗ:انظر: التعليقة الكربل )ص( ٖ)



ّٓٓ 

 

كقاؿ العمراين: "قاؿ أصحابنا: ال فرؽ بُت أف يعُت ٢تم من يسألونو أـ ال ُب أف   
 .(ُ)اعتبار العدد على الوجهُت"

قوؿ: ما ينبغي أف تألصحاب أف فيدؾ التأمل ُب كبلـ اقاؿ الرافعي: "كقد ي    
يكوف ُب ا١تسألة خبلؼ، كلكن إف كيل صاحب ا١تسألة اٞترح كالتعديل فحكم 

بحث فألنو حاكم، كإف أمره ابلبحث  ؛القاضي مبٍت على قولو، كال يعترب العدد
ككقف على حاؿ الشاىد كشهد ٔتا كقف عليو فاٟتكم أيضا مبٍت على قولو، 

إف أمره ٔتراجعة مزكُت فصاعدان كأف يعلمو ما عند٫تا فيعترب العدد ألنو شاىد، ك 
فهو رسوؿ ٤تض، فاالعتماد على قو٢تما فليحضرا كليشهدا، ككذا لو شهد على 

 .(ّ)انتهى (ِ)شهادهتما، ألف شهادة الفرع مع حضور األصل ال تقبل"
شهادة الفرع ىنا تقبل ْتضور شاىد "كُب ىذا األخَت نظر، فإف بعضهم قاؿ: 

 .(ْ)"للحاجةاألصل 
 -قاؿ الركايين: "لو شهد شاىداف من أصحاب ا١تسائل أك من اٞتَتاف  فرع:

بتعديل أحد الشاىدين جاز أف يشهدا بتعديل اآلخر  - على ا٠تبلؼ ا١تتقدـ
 .(ٓ)قطعان، كإف كاف ُب الشهادة على الشهادة قوالف"

 .فأخربه انئبو عن عدالة اثنُت منهم شهد ٚتاعة عند القاضيآخر: 

                                 
 .(َٓ/ ُّالبياف )انظر:  (ُ)

 .(َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

ضور األصل ال ْت تقبل ىنا كُب ىذا األخَت نظر، فإف بعضهم قاؿ: شهادة الفرع)( ّ)
 ما بُت ا١تعقوفتُت مكرر ُب النسخة. .(تقبل، انتهى

 .(َُْ/ ّا١تهذب ) ،(ِْ/ ُٗهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 .(ُُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ٓ)



ّٓٔ 

 

رجع إىل  النائبإف كاف فمل يعينهما ال ٭تكم، كإف عينهما إف قاؿ البغوم:   
 .ا١تزكُت كأخربه اثناف بعدالتهما اعتمد القاضي قولو كحكم

كالظاىر أنو تفريع  معوكإف كاف يعرؼ عدالتهما بنفسو فبل بد من مزؾ آخر    
 .(ِ)ال يقضي بعلمو ُب العدالة، ك٭تتمل خبلفو /(ُ)على أف القاضي

إذا اراتب القاضي ُب الشهود أك توىم غلطهم فيما شهدكا بو ٠تفة  السابعة: 
عقل رآىا فيهم فينبغي أف يفرقهم كيسأؿ كل كاحد على انفراده عن كقت ٖتمل 

  .(ّ)كصحنان الشهادة عامان كشهران كغدكةن كعشيةن، كمن مكانو من بلد كماء كصفة 
غَته، كأنو كتب شهادة أـ ال، كىل  كعن حالو ىل ٖتمل كحده أك كاف ىناؾ   

كتبها قبل فبلف أك بعده، كىل كتبوا ْترب أك ٔتداد، كىل حررا كبلمان أك ال، ك٨تو 
 .(ْ)ذلك ليستدؿ بو على صدقهم إف اتفقوا كيقف على عورة إف اختلفوا

 .(ٓ)فإذا سألو فأجابو مل يدعو ٬تتمع برفقتو حىت يستدعي الثاين كيسأ٢تم    
 .(ٔ)كإذا سأ٢تم مل ٬تب عليهم التفصيل، ك٢تم أف ال ٬تيبوا    

كفيو كجو أف عليهم اٞتواب إذا استفصلهم عن الشهادة ٓتبلؼ الزماف      
كا١تكاف، كإذا اتفقوا ُب اٞتواب أك مل ٬تيبوا أك رأل أف يعظهم ك٭تذرىم عن عقوبة 

 .(ٕ)زادت شهادة الزكر فعل، فإف أصركا كجب القضاء كإف بقيت الريبة أك

                                 
 /ب(.َِٗهناية اللوحة )( ُ)

 .(ُٖٕ/ ِفتاكل ابن الصبلح )انظر: ( ِ)

 .(َٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(َُِ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُّٕ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ْ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(ُْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (َْٖ/ ٖ) ر٥تتصانظر: ( ٓ)
َٓٗ). 

 .(َٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ْٓ/ ُّ) البياف ،(ُٖٗ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ٔ)

 .(َٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(ُْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٕ)



ّٕٓ 

 

األكىل أف يبُت ا١تدعي كالشهود سبب الدعول، فإف مل يبينوه "كقاؿ القاضي:   
كاراتب القاضي ُب الشهود طلب منهم بياف السبب، فإف امتنعوا كالريبة ابقية رد 

 .شهادهتم
لة نقص فا١تشهور أنو ال يفرقهم، ألف فيو يكإف مل ٬تد ُب الشهود خفة عقل ك٥ت   

 .(ُ)"كاد تفرقتهم تفيد شيئان منهم، كال ت غضان 
 .(ِ)للركايين أنو يفرقهم "ٚتع اٞتوامع"كُب     
 .(ّ)كقاؿ القاضي كالبغوم: "إف طلب اٟتكم تفرقهم فرقهم"    
كتتلخص فيو أربعة أكجو، كحيث شرع التفريق فهل يكوف قبل التزكية أك     

 بعدىا؟
 .(ْ)قاؿ الغزايل: "بعدىا"   
 . (ٓ)كقاؿ اٞتمهور: "قبلها"   

قاؿ اإلماـ ، كلو قضى القاضي بشهادهتما مع حصوؿ الريبة من غَت استفسار
كالغزايل: مل ٬تز، كىذا منهما يدؿ على كجوب االستفسار، كالذم ذكره اٞتمهور 

 .(ٔ)أف التفريق مستحب
التفريق فيجب أك كرٔتا ُب إيراد بعضهم التفرقة بُت أف يسأؿ ا٠تصم قاؿ الرافعي:  

كٯتكن اٞتمع بُت الكبلمُت أبف ما قالو اٞتمهور فيما إذا اراتب قبل ، ال فبل ٬تب

                                 
/ ُُضة الطالبُت)رك  (َٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُٗ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ُ)

ُّٕ). 

 .(َٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(َُٗ/ ٖالتهذيب ) (ّ)

 .(ُْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 (.ُّٕ-َّٕانظر: أدب القضاء البن أيب الدـ )ص:( ٓ)

 .(َِّ/ ٕ( .الوسيط )ُْٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)



ّٖٓ 

 

االستزكاء كأنو يستحب التفريق، فإذا أثبتوا كزكوا زالت الريبة ابلتزكية، كما قااله 
فيما إذا كقعت الريبة بعد التزكية فإنو ال رافع ٢تا إال التفريق، فبل ينفذ اٟتكم قبل 

 .(ُ)تفاعهاار 
كعبارة صاحب التنبيو تقتضي استحباب التفريق عند االرتياب هبم كإف كانوا    

 .(ِ)عدكالن 
لو شهد اثناف أك أكثر بعدالتو كاثناف ّترحو قدمت بينة اٞترح إال ُب  فروع:

 :صورتُت
أف تكوف بينة التعديل متأخرة التاريخ عن بينة اٞترح، كمعٌت ىذه  إحدامها:    

ن بتعديلو ُب سنة يإمكاف التوبة، كما لو شهد ّترحو ُب سنة تسع كشهد اآلخر 
 .(ّ)عشر

: أف تذكر بينة التعديل سبب اٞترح كتشهد أبنو اتب منو كحسنت الثانية  
و قتل فبلانن عمدان عدكاانن ما لو شهدت اٞتارحة أنككيتعارضاف كيتساقطاف  حالتو، 

  .(ْ)رأت ا١تذكور حيان بعد ذلك اليـو يـو كذا، كشهدت ا١تعدلة أهنا
كيتصور ذلك ُب أصحاب ، كلو جرح كاحد كعٌدؿ اثناف مل يؤثر قوؿ اٞتارح

 :ا١تسائل ُب صورتُت
 

                                 
 .(َٗٓ/ ُِابلشرح الكبَت)العزيز شرح الوجيز ا١تعركؼ انظر: ( ُ)

 .(ِْٓ)ص:  التنبيةانظر: ( ِ)

/ َُٖتفة احملتاج )، (َِِ/ ُٖكفاية النبيو )  ، (َْٖ ص:٥تتصر ا١تزين )انظر: ( ّ)
ُُٔ). 

 .(ِِٖ/ ٖالتهذيب )، (ِٗ/ ُٗهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)



ّٓٗ 

 

إحدا٫تا: أف يرسل القاضي ثبلثة فأكثر فيعود كاحد ابٞترح كالباقوف ابلتعديل    
 .(ُ)فيحكم القاضي بو

 .(ِ)"زدين شهودان "كعن أيب إسحاؽ أف القاضي يقوؿ للمدعي:    
 .(ّ)"كىذا إف كاف استظهارا غَت كاجب، كإال فبل كجو لو"قاؿ اإلماـ:     
الثانية: أف يرسل اثنُت فيعود أحده ابٞترح كاآلخر ابلتعديل، فقد قاؿ    

 .(ْ)الشافعي: "يعيد٫تا مع غَت٫تا"
فقاؿ ا١تاكردم: "٭تتمل أمرين، أحد٫تا: أف يعيد٫تا ابٞترح كاآلخر    

 .(ٓ)"ابلتعديل
يعيد٫تا مع غَت٫تا اثنيا للبحث، فرٔتا ظهر ١تن عدؿ جرح "فقد قاؿ الشافعي:    
اٟتاكم من كل منهما رجوعو ١تا ظهر لو من  /(ٔ)وافق فيو صاحبو، كيسمعف

خبلؼ شهادتو األكىل، كاثنيهما: أف يعيد الشهادة مع اثلث لينظر ما أيٌب 
 قلت: كهبذا قاؿ القاضي حسُت.. (ٕ)بو"

، الحتماؿ أف ٮتتلفا ُب الثانية  يبعث مع كل منهما كاحدان "كقاؿ آخركف:      
ألكىل، ٍب ينظر؛ فإف عاد اآلخراف ابلتعديل فقد ثبت التعديل كما اختلفا ُب ا

كاآلخر ابٞترح فقد كمل نصاب  (ٖ)بثبلثة عمل بو، كإف عاد أحد٫تا ]ابلتعديل[

                                 
 .(ُِٗ/ ُٖ( كفاية النبيو )ْٕٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 .(َُٔ/ َِاجملموع ) (ٖٗ/ ُّالبياف )انظر: ( ِ)

 .(ْٕٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(ُِِ/ ٔاألـ ) (ْ)

 .(َُٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 /أ(.َُِهناية اللوحة )( ٔ)

 .(َُٗ/ ُٔ( اٟتاكم الكبَت )ُِِ/ ٔاألـ ) انظر:( ٕ)

 .(َُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )ُب النسخة "ابلتعجيل" كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب ( ٖ)



َّٔ 

 

 .(ُ)"كل منهما، فيقدـ اٞترح، كإف عاد أحد٫تا ابلتعديل كتوقف اآلخر من اٞترح
جرحان توقف القاضي عن : إذا توقف ا١تزكوف فلم يثبتوا تعديبلن كال الثاين   

 .(ِ)اٟتكم، كإذا عدؿ ا١تزكوف كانفرد القاضي بعلمو نفسو ابالستفاضة مل ٭تكم
ُب آخر فإف قصر الزمن مل ٭تتج إىل  : إذا شهد مرة فعدؿ ٍب شهد اثنيان الثالث

 .(ّ)تزكية اثنية على الصحيح
 .(ٓ)أف يكوف بينو كبُت الثاين بغض أك عداكة (ْ)كفيو كجو ]الحتماؿ[    
فكذلك، كإال  تلك الفًتةُب العدالة لو  كإف طاؿ فإف كاف القاضي مبلحظان     

 .(ٕ)أنو ٭تتاج إىل ٕتديدىا (ٔ)فالصحيح
كعلى ىذا فينبغي للقاضي أف ال ٯتهل ا١تسألة عن الشهود كالذين ٭تضركف    

 . (ٖ)٣تلسو للشهادة
قاؿ اإلماـ:  ،قاؿ العراقيوف: فلو ترؾ السؤاؿ عنهم ثبلثة أايـ كاف ٤تتمبلن      

 ،ذلكبيتقدر الثبلثة، كلست أرل أف البحث كراء  كفحول كبلمهم إ٬تاب"
كلكن يرجع ُب قرب الزماف كبعده إىل العرؼ الغالب، فكل مدة يتوقع ُب مثلها 

                                 

 
َُٖ). 

 .(َُٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

 .(ُِّ/ ٕالوسيط )، ك (ْٖٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)

 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٗٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيزكىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ُٖٗ/ ٖالتهذيب ) ُب النسخة "الجتماع" كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ كما ُب( ْ)

 .(ُٖٗ/ ٖالتهذيب )، (ّٖٖ/ ّ) ا١تهذبانظر:  (ٓ)

 .(ُْٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  ( ٔ)

 .(ُٖٗ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ٕ)

 .(ُٖٗ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ٖ)



ُّٔ 

 

ث جديد ْتسب ما يغلب ا١تسألة، فبل بد من ْت طرايف تغاير، فإذا خلت عن
قاؿ ، (ُ)"ة أشهرتكعن بعضهم أنو يسأؿ عنو ُب كل س على ظن القاضي،

  .(ِ)الركايين: كليس مذىبنا
أعاد  اسًتابةفإف ٕتدد فيو  ،عدالتو (ّ)قاؿ: كإذا أعاد البحث مراران ]فاستقرت[

 .(ْ)البحث، كإال فبل
كىذا كلو إذا أطلقت البينة األكىل التزكية، فإف قيدهتا بتلك الواقعة ففي ٝتاع      

شهادتو ُب الدعول الثانية كجهاف، قاؿ ابن أيب الدـ: كا١تذىب عدـ القبوؿ كإف  
 كاف العمل ُب بعض األمصار على القبوؿ للحاجة.

 (ٔ)ابلعدالة كالفسق (ٓ)قاؿ القاضي ا٢تركم: تقبل شهادة اٟتسبة الرابع:
 
 
 
 

                                 
 .(ْٖٖ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 ما بُت ا١تعقوفتُت مكرر.( قاؿ: كإذا أعاد) (ِ)

/ ُُْتر ا١تذىب )" كا١تثبت ما يقتضي السياؽ كما ُب فاشتهرت ُب النسخة "( ّ)
ُٖٔ). 

 .(ُٖٔ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 بلط:  كاالحًتساب ،. تقوؿ: فعلتو حسبة  كاحتسب فيو احتساابن مصدر: الػًحسبة (ٓ)
عبارة عن أداء . ك شهادة اٟتسبة ىي األىٍجر كىو ابلكسر، الػًحٍسبةي : كاالسم األىٍجر،

الشاىد  شهادة  ٖتملها ابتداء ال بطلب طالب  كال بتقدـ دعول مدع . انظر: لسػاف 
/ ْ(، مغٍت احملتاج ) ُّٗ(،  أدب القضاء البن أيب الدـ ) ص ُّّْ/ ُالعرب ) 

 ٖ(.َّٔ/  ٖ(،  هناية احملتاج ) ْٓٓ

 (.ّْٗ-ِْٗانظر: االشراؼ على غوامض اٟتكومات )ص:( ٔ)



ِّٔ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث: يف القضاء على الغائب وكتاب القاضي إىل القاضي.

 

 

 

 



ّّٔ 

 

 

 

 

 

 

 
كمذىب (ِ)كفيو قوؿ ، (ُ)القضاء على الغائب جائز ُب حقوؽ اآلدميُت

أنو ال ٬توز إال أف تتعلق الدعول ْتاضر كوكيل أك كصي أك ضامن  (ّ)أيب حنيفة
 .(ْ)أك ُب يده لو عُت أك شركة ُب إتبلؼ ماؿ أك ٤تاؿ عليو دين

كالقضاء على الغائب يتعلق بسائر أركاف الدعول كالبينة كا١تدعي كٖتويل اٟتكم   
 .(ٓ)إىل قاض آخر، كاحملكـو بو، كاحملكـو عليو

: الدعول، كيشًتط ُب الدعول على الغائب ما يشًتط ُب األول (ُ)الركن   
 ة أمور: الدعول على اٟتاضر، كىو ثبلث

                                 
 .(َّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )ك  ، (ِْٖ/ ٔاألـ ) انظر: ( ُ)

القضاء على الغائب جائز ُب اٞتملة، كبو قاؿ  الراجح ىو اٞتواز. قاؿ الرافعي: "( ِ)    
 .(ُُٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)". مالك كأٛتد

(، البحر الرائق ُْٗ/ٖانظر: احمليط الربىاين ُب الفقو النعماين لربىاف الدين ) ( ّ)
(ٕ/ّ-ْ.) 

 .(َُٕ/ ُّالبياف )، ك (ِِّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ْ)

 .(ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت )، ك (ُُٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)



ّْٔ 

 

إحداىا: اإلعبلـ اب١تدعى بو بذكر قدره ابلوزف ُب ا١توزكانت كالكيل ُب    
ا١تكيبلت كالذرع ُب ا١تذركعات، كمائة درىم، كعشرة أذرع، كذكر جنسو،  

ة، بذكر نوعو كداننَت مضركبة، أك معر كدراىم أك داننَت أك قمح أك شعَت ك٨توه، ك 
ْترم، كذكر صفتو كدراىم بيض أك أك قاسانية أك سابورية، كقمح صعيدم أك 

 .(ِ)سود، كقمح أبيض أك أٛتر
، كالنوع (ّ)ككذا فعل الرافعي عنوكمل يذكر بعضهم النوع كاستغٌت بذكر الصفة    

غَت الصفة، كال تًتؾ الدعول ابلدراىم كالداننَت ك٨توىا على الغائب كما ُب 
نار كالدرىم، كمطلقهما تاج إىل بياف قدر الدي٭ت، كال ا١تعامبلتاإلقرار، ٓتبلؼ 

ينزؿ على مقدار٫تا الشرعي، كال إىل ذكر الصحة كالكسب كاٟتداثة كالعتق إذا مل 
 ما كمل ٗتتلف فيو األغراض، فإف اختلفت كجب.لَّ يكن سى 

قاؿ اإلماـ: "كالعبارة ا١توجزة ُب إعبلـ الدعول ٔتا ُب الذمة أف يشتمل على      
كال ٬تب ذكر القيمة ُب العركض اليت تضبط ، /(ْ)ملى اإلعبلـ ا١ترعي ُب السَّ 

 .(ٓ)ابلصفات على الصحيح"

                                 

 
اٞتانب األقول كاألمر العظيم كما يقول بو من ملك كجند كغَت٫تا الركن: لغة: ىو ( ُ)

األٝتاء كاللغات هتذيب . انظر:  كاصطبلحا: ما ال كجود لذلك الشيء إال بو كالعز كا١تنعة.
(ّ /ُِٔ    .) 

/ ْأسٌت ا١تطالب ) ،(ُُٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز، (َُٕ/ ُّالبياف )انظر: ( ِ)
ُّٔ) . 

 .(ّّٗ/ ْالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 /ب(.َُِهناية اللوحة )( ْ)

 (ْٗٗ/ ُٖهناية ا١تطلب ) (ٓ)



ّٔٓ 

 

كقد يستحق ذلك من ٜتسة أكجو، أبف يكوف ٙتنان أك أجرةن أك قاؿ الركايين:     
، كا١تدعي ٥تَت بُت أف يضيفها إىل أحد (ُ)لمان فيوقرضان أك قيمةن مثل لو أك مسَّ 

فإف قاؿ: يل عنده ، عليو كذا ىذه الوجوه كيطلق صفة الدعول بو، أف يقوؿ: يل
 .(ِ)صح، فإف عند قد تستعمل موضع على اتساعان 

 .(ّ)قاؿ ا١تاكردم: "كال يقوؿ: يل عليو، كال عنده"   
قلت: كال ٮتتص الوجوب ُب ا٠تمسة ا١تذكورة، فإف ما ُب الذمة قد ٬تب   

 .كا٠تلع، كابٞتراحة اليت ال أرش فيها، كابٟتيلولة ُب األعياف (ْ)ابإلصداؽ
إف كانت لو ٦تاثلة، بل ىو األكىل، كإف   ُب عُت اتلفةكال ٬تب ذكر القيمة    

كانت متقومة كجب ذكر قيمتها، ألهنا ا١تستحقة، أما إذا كاف ا١تدعى بو عينان 
 .(ٓ)ةمعينة، فإف كانت حاضرة تعٌُت ابإلشارة إليها من غَت صف

قاؿ الركايين: "كصيغة الدعول هبا أف يقوؿ: يل ُب يده ىذا العبد أك عنده،     
فإف قاؿ: يل عليو فوجهاف، كإف كانت غائبة: فإف كانت تضبط ابلصفة كاٟتبوب 

فإف ذكرىا فهو آكد، ، (ٔ)كاألدىاف ٦تا لو مثل كصفها، كال ٭تتاج إىل ذكر القيمة
صفاهتا كقيمتها، كإف كانت ٦تا ال تضبط ابلصفة  كن مثليو اشًتط ذكر تكإف مل 

                                 
 .(ْٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِّٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

 .(ُُٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ِِّ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)

 .(َّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ّ)

 .(ِٖٓ/ ِا١تصباح ا١تنَت)الصداؽ: كىو مهر ا١ترأة. انظر: ( ْ)

 .(َّٗ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ٖ/ ُِركضة الطالبُت )، (َِّ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ٓ)

 .(ٖ/ ُِ) ركضة الطالبُت، ك (ِٔٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)



ّٔٔ 

 

كقاؿ ا١تاكردم: "ال ، (ُ)كاٞتواىر كاليواقيت، قاؿ العراقيوف: يكفي ذكر القيمة"
 .(ِ)بد معو من ذكر اٞتنس كالنوع كاللوف إذا اختلف بو

انت مضمونة ابلثمن ذكر القيمة إذا كانت مضمونة ابلقيمة، فإف كتقاؿ: "كإ٪تا   
فقاؿ: أكدعتو ىذا، كإف كانت الدعول  (ّ)كن مضمونة كالوديعةت ذكره، كإف مل

ُب ابتياع منو، فإف كاف ا١تقصود هبا دعول العقد، كاف ُب صحة الدعول ذكر 
، كإف كانت عقاران اشًتط بياف الناحية كالبلد كاحمللة كالسكة كاٟتدكد قدر الثمن

 . (ْ)غَتىا فيكفي ذكره" األربعة، إال أف تكوف الدار مشهورة ابسم ال يشاركها فيو
 . (ْ)ذكره"
قاؿ ا١تاكردم كالركايين: "كلفظ الدعول فيها أف يقوؿ: يل ُب يده أك قبلو كمل     

 .(ٓ)يقل: يل عليو كال عنده"
كلو ادعى عليو سيفان ٤تلى فبل بد من ذكر ٙتنو كيقومو ابلذىب إف كاف ٤تلى    

ابلفضة، كابلفضة إف كاف ٤تلى ابلذىب، فإف كاف ٤تلى هبما قومو أبحد٫تا 
 .(ٔ)للضركرة

                                 
 .(ْٗ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

 .(َّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

الوديعة: فعيلة  ٔتعٌت مفعولة، كىو ا١تاؿ ا١تًتكؾ عند إنساف ٭تفظو، من الودع كىو  (ّ)
: تسليط الغَت على عكاالستيدا  الًتؾ. ك الوىًديعةي: كاحدة الوىدائًع، كىي ما اٍستيودًعى . كاإليداع،

كالوديعة اصطبلحا :توكيل ُب حفظ ٦تلوؾ ،أك ٤تًـت على كجو ٥تصوص. انظر:  اٟتفظ.
(، ُْٔ(، ٖترير ألفػػػػاظ التنبيو ) ص ِٕٗ/ ُ( ، ٥تتار الصحاح ) ّٖٔ/ ٖلساف العرب ) 
  (.َُُ/ّمغٍت احملتاج )

 .(ِِٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(ْٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َّٓ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم  (ٓ)

 .(ٖ/ ُِركضة الطالبُت )، (ُْٓ/ ُّالبياف )انظر: ( ٔ)



ّٕٔ 

 

قاؿ الركايين: "ك٭تتمل أف يقاؿ: يفصل بينهما ُب الدعول كيقـو بغَت اٞتنس،    
يعٍت يقـو السيف مع أحد٫تا ابلنقد اآلخر كيدعي ابلنقد اآلخر كحده كيقومو 

 .(ُ)ابآلخر"
قاؿ الشيخ أبو حامد كغَته: "كإذا ادعى بدراىم أك داننَت من نقد كذا قيمتها     

أنو جواب على أف الدراىم كالداننَت ا١تغشوشة متقومة، كذا در٫تا قاؿ الرافعي: كك
 .(ِ)فإف جعلناىا مثلية فينبغي أف ال يشًتط التعرض لقيمتها"

كإذا مل يذكر ا١تدعي الصفات ا١تعتربة فهل للقاضي أف يستفسره أبف يقوؿ لو    
 ؟(ّ)ُب دعول الداننَت: مصرية أك مغربية؟ صحيحة أك مكسرة؟ جديدة أك عتيقة

ف اختلف الغرض بذلك تفريعان على الذىب ُب أنو ال ٬توز لو تلقُت ا١تدعي إ    
  :صطخرم، فيو كجهافخبلفان لئل ،(ْ)الدعول

  (ٓ)أحد٫تا: ال   
 أنو النص ُبكبو قاؿ اٞتمهور كجـز بو الرافعي: نعم، كىو ظاىر  (ٔ)كأصحهما    

قاؿ: عمدان أك أنو إذا ادعى عليو قتبل سألو: ىل قتلو كحده؟ فإف قاؿ: كحده 
 ؟.(ُ)خطأن؟ فإف قاؿ: نعم قاؿ: ما العمد

                                 
 .(ٓٗ/ ُْ) ْتر ا١تذىبانظر: ( ُ)

 .(ُٔٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز) (ِ)

 .(ِّٔ/ ٕالتهذيب ) ،(ََٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

كيوجد فرؽ دقيق بُت االستفهاـ االستفهاـ جائز، كالتلقُت ٥تتلف فيو ُب ا١تذىب، ( ْ)
فإف قاؿ لو فسر ما أجهلت مل ٬تز، ألنو تلقُت كإف قالو لو إف كالتلقُت. قاؿ الركايين: "

ْتر  ."فسرت ما أٚتلت جاز ألنو استفهاـ، كاٟتاكم ال ٬توز أف يلق ك٬توز أف يستفهم
 .(َُْ/ ُْا١تذىب للركايين )

 (ِِّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٓ)

 .(ْ/ َُركضة الطالبُت )، (ٓ/ ُُالعزيز شرح الوجيز). انظر: كىو ا١تذىب( ٔ)



ّٖٔ 

 

ككبلـ الركايين يقتضي أف ا٠تبلؼ ُب كجوب االستفسار، فإنو قاؿ بعد حكاية  
 .(ِ)النص ا١تذكور

ػػػًسيُّ كقاؿ     : "ال ٬تب على اٟتاكم أف يصحح دعواه كال يلزمو أف (ّ)ا١تاسىٍرجى
 .(ْ)يسمع إال دعول ٤تررة، كإ٪تا أراد الشافعي أف يستثنيو احتياطان"

كقاؿ ا١تاكردم: "الدعول الناقصة ضرابف: نقصاف صفة  أبف يقوؿ: يل عليو    
عنها، كنقصاف شرط أبف  /(ٓ)ألف، كال يصفو، فيجب على اٟتاكم أف يسألو

، بل يتوقف حىت يدعي عقد النكاح كال يذكر الويل كال الشهود، فبل يسألو عنو
  .ذا يقتضي كجهان اثلثان كى، (ٔ)يبتدئ بذكره، كفرؽ بينهما"

كلو شهد الشاىد بشهادة ٣تهولة مل يستفسره القاضي، بل يعرض عنو، كالقياس 
طرد ا٠تبلؼ فيو، كقد تقدـ ُب فصل التسوية أف ا٠تبلؼ ُب تلقُت الدعول جار 
ُب تعريف الشاىد كيفية األداء، كأف بعضهم صححو، كليس لو تلقُت الشاىد ما 

لو فيما يتضمن إقراره سأ التبيُتيشهد بو، كليس للقاضي زجر ا١تدعى عليو عن 
 .(ٕ)ابٟتق

                                 

 
 .(ِّ/ ُّاٟتاكم الكبَت )، (ََُ/ ٔاألـ للشافعي )انظر:  (ُ)

 (.ُِٖ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ِ)

 تفقو الفقيو ابن الفقيو، ابن اإلماـ أيب اٟتسن ا١تاسرجسي أبو بكر دمحم بن دمحم ىو  (ّ)
 .(ِٔٔ/ ُطبقات الفقهاء الشافعية )ق(. انظر: ّٖٗة )توُب سنعلى أبيو ٜتس سنُت، 

 .(ْ/ َُ،ركضة الطالبُت ) (ٓ/ ُُالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ْ)

 /أ(.ُُِهناية اللوحة )( ٓ)

 .(ِٗٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت ) (ٔ)

األكجو الثبلثة ُب ىذه ا١تسألة: أحدىا: جواز أك جوب االستفسار. الثاين: عدـ جواز ( ٕ)
العزيز شرح االستفسار. الثالث: اإلعراض عنو. كالراجح ىو الوجو الثاين. انظر: 



ّٔٗ 

 

أنو يكوف حجة عليك لزجره عن  كينبهو على أف ما شرع فيوقاؿ الغزايل:     
 .(ُ) كاف إقرارا  إ٘تاـ ما لو قالو

األمر الثاين: ُب الدعول، التصريح هبا، فبل يكفي أف يقوؿ: يل عليو كذا، ألف    
أطلبو منو ٖتققت ا١تطالبة، كيقـو ذلك إخبار، فإذا أضاؼ إليو: أان مطالب بو أك 

كىو ٦تتنع من األداء الواجب ككذا قولو: ، (ِ)األداءامو قولو، كيلزمو التسليم إىل مق
  ،كىي ُب يده أمانة :-إذا كاف ا١تدعى بو عينان -ككذا قولو ، (ّ)ويعليو، أك أنكرن

 . ىاذكر كالوديعة، كيلزمو 
فأطالبو بو، ألف من عليو  قولو األداءكيلزمو التسليم إيل كتردد اإلماـ ُب قولو:      

دين حاؿ قد يقوؿ الفقيو: يلزمو أداؤه كإف مل يطالب بو، كإ٪تا يسقط كجوب 
أدائو ُب اٟتاؿ برضى ا١تستحق بتأخَته، لكنو قد نقل ُب الزكاة عن األصحاب أف 

كما قالو األصحاب مستمر عليو،   (ْ)من عليو دين حاؿ ال يلزمو أداؤه قبل طلبو
 .(ٓ)"كقد تقدـ ذكر خبلؼ ُب ا١تسألة

قاؿ الغزايل: "كلو كانت الدعول على من أحضره إىل اجمللس كاف ذلك قرينة     
 .(ٔ)"تدؿ على إرادة الدعول فقد يستغٍت هبا

                                 

 
 .(ْ/ َُركضة الطالبُت )، (ٓ/ ُُالوجيز)

 .(ِِّ/ ٕالوسيط ) (ُ)

 .(ِِّ /ٕالوسيط )، (ِّٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ُّٓمنهاج الطالبُت )ص: ، (ّ/ ُِركضة الطالبُت )انظر: ( ّ)

 (.ْٖ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٔ/ّٖتفة احملتاج ) انظر:( ْ)

 .(َُٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر:( ٓ)

 .(ِِّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)



َّٕ 

 

كزاد بعضهم ُب الدعول ابلعُت أف يقوؿ: كىي ُب يد ا١تدعى عليو، كمنهم      
كقد تقدـ أف بعضهم شرط فيها أف  غنةمن أابه، ألف ُب قولو: كيلزمو التسليم 

 .(ِ)( ُ)يسأؿ ا١تدعي اٟتاكم أف يطلب منو جواب الدعول
التسليم كٯتكن أف يقاؿ: يغٍت طلب اٞتواب عن قولو: كيلزمو "قاؿ الرافعي:     

إيل، سواء شرطناه أـ ال، كأف من شرط التعرض لو شرطو جوااب على أنو ال 
 .(ّ)"يشًتط

أف يكوف معو بينة كيدعي كىو ٥تتص ابلدعول على الغائب:  :األمر الثالث   
جحود الغائب إذ ال معٌت للدعول على الغائب من غَت بينة كال تسمع البينة من 

 .(ْ)عند األكثرين غَت جحو
كقيل: ال يشًتط ذكره، فلو قاؿ: ىو مقر بو مل تسمع دعواه كال بينتو، كال    

خبلؼ أنو إذا اشًتل عينا فخرجت مستحقة فادعى اليمُت على البائع الغائب 
أف دعواه تسمع كإف مل يتعرض فيها ّتحوده، لداللة بيعو على جحوده، كعن 

نة ليكتب القاضي بو إىل قاضي فتاكل القفاؿ أف ىذا كلو فيما إذا أراد إبقامة البي
فأما إذا كاف للغائب ماؿ حاضر يريد االستيفاء منو فالقاضي يسمع  بلد الغائب،

 .(ٓ)بينتو كيوفيو، سواء قاؿ: ىو مقر أك جاحد، كال أدرم أمقر أـ ال
 ؟  الغائبكىل على القاضي ٝتاع الدعول على      
 فيو أكجو، أصحها:  

                                 
 (.َّٖانظر: )ص:( ُ)

   .(ِّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (َِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ُٗٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ِّّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ْ)

 .(ََِ/ ٖالتهذيب ) ،(ُِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)



ُّٕ 

 

  .(ُ)ال       
  .(ِ)كاثنيها: نعم     
  .كاثلثها: أنو يتخَت ُب ذلك     

كال يشًتط ُب البينة الكماؿ، ك٬توز أف تكوف انقصة فيما يقبل فيو الناقصة على 
ا١تذىب الذم قطع بو اٞتمهور، كفيو كجو أنو ال ٬توز اٟتكم عليو ابلشاىد 

 .(ّ)كاليمُت فيما يكتب بو إىل غَته
فإف كاف ا١تكتوب إليو يرل القضاء  :األكىل أف ينظرقاؿ ا١تاكردم كالركايين: ك     

 .(ْ)ابلشاىد كاليمُت كتب إليو، كإال فبل
، كمر ىناؾ كجو (ٓ)قدـ الكبلـ فيوت: البحث عن عدالة الشهود، ك الركن الثاين

 أف االستزكاء إ٪تا ٬تب بطلب ا٠تصم، كال أيٌب ىنا.
ا١تدعي اٟتاضر كزايدة، كىي : ا١تدعي، كيعترب فيو ما يعترب ُب الركن الثالث

اٟتلف على نفي ا١تسقطات، فإذا ادعى كأقاـ بينة كعدلت حلفو القاضي على 
كال اعتاض  /(ٔ)أنو ما أبرأه عن الدين الذم ادعاه كال عن شيء منو كال أخذ أبمره

كال  ، كال شيئا منو،اعتاض عنو كال عن شيء منو، كال أخذ أبمره، كال استوفاه
 .(ُ)ا١تدعي يلزمو تسليمو ةاثبت لو ُب ذم، كىو (ٕ)حاؿ عليو، أ

                                 
 .(ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ُ)

 .(ُٕٓ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 .(ّْٗ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ُّْ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)

 .(ُُ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ُِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 (.ّّٓانظر: )ص:( ٓ)

 /ب(.ُُِهناية اللوحة )( ٔ)

كال أخذ أبمره كال أحاؿ بو كال بشيء منو كال أخذ ىذه العبارة مكرر ؼ النسخة ) (ٕ)
 (.ؿ بو كال بشيء منوأبمره، كال احتا



ِّٕ 

 

: كال كاف منو ما يربئو من دينو كال من شيء منو، يريد من جناية "األـ"كزاد ُب   
  .ثابت عليو إىل أف حلف ىذه اليمُتكأنو ل ،قدر دينوبأك إتبلؼ ماؿ 

كفيو قوؿ أنو ال ٭تلف ، (ِ)كال ٭تتاج فيها إىل ذكر صدؽ الشهود على الصحيح
حق اٟتاضر، كيشرع ىذا التحليف أيضان فيما إذا ادعى على صيب أك  كما ُب

٣تنوف أك ميت ليس لو كارث خاص، فإف كاف لو كارث توقف ٖتليفو على طلبو، 
 كىذا التحليف كاجب أـ مستحب احتياطان؟.

 :فيو طريقاف    
 .(ّ)إحدا٫تا: أنو كاجب ُب الدعول على ا١تيت كالصيب كاجملنوف قطعان      
 :ُب الغائب كجهافك    
 .(ْ)أصحهما: أهنا ٕتب    
الثانية: أف ُب كجوهبا ُب الصور األربع كجهُت، كبٍت على ا٠تبلؼ ما إذا     

فإف قلنا: اليمُت كاجبة ، (ٓ)ادعى قٌيم طفل ماالن لو على قيم طفل كأقاـ البينة
يؤخر االستيفاء إىل أف يبلغ ا١تدعى لو ك٭تلف أك ا١تدعى عليو رشيدان كال يطلب 

بن عبد االيمُت، كإف قلنا: إهنا مستحبة استوُب ُب اٟتاؿ، كهبذا أفىت الشيخ 
 .(ٔ)السبلـ، كعمل بو ٚتاعة من قضاة عصران

                                 

 
 .(ِٖٔ/ ٖهناية احملتاج )، (ُُّ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُٗٗ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)

 . (ّٕ/ ٕاألـ للشافعي ) انظر:( ِ)

 .(ِْٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٗٗ/ ٖالتهذيب ) ،(َْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت ) (ُّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .(ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت ) (ُّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٓ)

 .(ُُّ/ ٔمغٍت احملتاج )، ك (ُّٖ/ ْأسٌت ا١تطالب )انظر: ( ٔ)



ّّٕ 

 

عن رجل مات كخلف كرثة، بعضهم  (ُ)عمػػػاد الدين بن يونسكسئل الفقيو     
غائبوف كبعضهم أطفاؿ، كلو دين برىن على رجل فمات ا١تديوف أيضان، فحضر 
ككيل الغائبُت كىم ٔتسافة القصر ككصي األيتاـ ٔتجلس اٟتاكم، كادعيا الدين 

ُب الدين فهل ٬توز لو نو ثػملتمسا من اٟتاكم بيع الرىن كصرؼ كالرىن بدين كا
بيعو كإيفاء الدين من ٙتنو أـ يوقف البيع كاإليفاء على حضور الغٌيب كبلوغ 

 األطفاؿ كحلفهم، كيباع الرىن كيوَب الدين كتوقف اليمُت إىل اٟتضور كالبلوغ؟
يباع كيوَب الدين من ٙتنو، كتوقف اليمُت إىل اٟتضور كالبلوغ، ألف فقاؿ:    

كا١تيت، إذا كاف ا١تدعي حاضران فيقدر ا١تدعى عليو حي  اٟتاكم ٭تتاط للغائب
حاضر مطالب ابليمُت، فينوب اٟتاكم منابو ُب طلبها فيوقف اٟتكم عليها، 
كا١تدعى عليو لو كاف حاضران كرب الدين غائب كادعى ككيلو، فادعى ا١تدعى عليو 

عليو اإلبراء كاالستيفاء كطلب ٯتُت الغائب مل يقف اٟتكم عليها، بل يقضى 
 . انتهى.(ّ)حضوره، ككذا إذا كاف غائبا أك ميتا (ِ)]إىل[ كتوقف اليمُت

كىذا ٮتالف البناء ا١تذكور، كقٌرب القاضي ا٠تبلؼ من ا٠تبلؼ ُب أف تغليظ    
 .(ْ)اليمُت ابلزماف كا١تكاف كاجب أك مستحب؟ كاألصح عنده االستحباب

                                 
 عماد الدين دمحم بن يونس بن دمحم بن منعة بن مالك اإلربلي أبو حامد الشيخىو  (ُ)

احمليط ُب اٞتمع بُت ا١تهذب كالوسيط كشرح تو: تفقو ُب ا١توصل على كالده، من مصنفا
، (َُٗ/ ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: َٖٔ، توُب سنة: )الوجيز

 .(ٕٔ/ ِطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

النجم الوىاج ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب ( ِ)
(َُ /ِّٕ.) 

/ َُٖتفة احملتاج ) ،(ُّٕ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ِّٕ/ َُنجم الوىاج )الانظر: ( ّ)
َُٕ). 

 .(ُِٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، ك (ُّْ/ ّا١تهذب )انظر: ( ْ)



ّْٕ 

 

كقاؿ الرافعي: "ٯتكن بناء ا٠تبلؼ ىنا على خبلؼ ذكره األصحاب فيما إذا  
قامت بينة على حاضر بدين أك عُت فحكم القاضي عليو، فادعى احملكـو عليو 

منو كأقبضها قبل  شيءأف ا١تدعي كاف أبرأه من الدين أك أبرأه من العُت أك 
 كجهاف: (ُ)شهادة الشهود، كىل تسمع دعواه؟ فيو

 حهما عند البغوم: ال، فعلى ىذا تكوف اليمُت ُب حق الغائب كاجبة،أص    
كعلى مقابلو تكوف مستحبة، كحيث قلنا بوجوب التحليف ُب الصور األربع    

فهل ٬تب التعرض لنفي ا١تسقطات على التفصيل كصدؽ الشهود؟ كمقتضى  
 كبلـ القاضي أنو ٬تب.

أنو مستحق اآلف من غَت ينبغي االكتفاء ْتلفو على "كقاؿ اإلماـ:      
  .(ِ)"بسط
كقاؿ اٞتمهور: يكفي أف ٭تلف أف ىذا اٟتق اثبت عليو، كزاد البندنيجي:     

 إىل اآلف.
 .(ّ)كزاد الرافعي: كأنو يستحق تسليمو   
 .(ْ)كقاؿ صاحب التنبيو: "٭تلف أنو مل يربأ فيو منو كال من شيء منو"       
 :كما قالو اٞتمهور مشكل من كجهُت      

أحد٫تا: أف ا١تدعى عليو لو كاف حيان حاضران عاقبلن فقاؿ بعد إقامة البينة:     
حٌلفو على استحقاقو ما ادعاه مل ٬تب إليو؛ ألف فيو قدحان ُب البينة فكيف ٭تلف 
 عليو ُب غيبتو؟ كأجاب بعضهم بفرض ا١تسألة فيما إذا قامت البينة على إقراره،

                                 
 .(ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

 .(َْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)

 .(ُٕٔ/ ُّالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ّ)

 .(ِٔٓالتنبية )ص: انظر:  (ْ)



ّٕٓ 

 

: عليو لو كاف حيا حاضرا عاقبل كصدؽ الشهود كلكن قاؿ /(ُ)فإف ا١تدعى
 .(ِ)كاف لو ٖتليفو على الصحيح  أشهدت على أنو يقبضٍت فلم يقبضٍت

كاثنيهما: أف ا١تدعي لو كاف ابلصفات ا١تذكورة فادعى مسقطا كأراد ٖتليفو   
فلم ال يكتفى  كطلب ا١تدعي أف ٭تلف لو أنو يستحق عليو ما ادعاه مل ٬تب إليو

 بو ُب حق الغائب؟
فإف كاف للميت كارث معُت توقف على طلبو، كال ٭تتاج ا١تدعي إىل ٯتُت إذا     

 .(ّ)كاف للغائب ككيل، ألف اٟتكم ُب ىذه اٟتالة حكم على حاضر
ُب كجوب اليمُت ُب ىذه اٟتالة كتوقفها  جواابف كعن أيب العباس الركايين    

 .(ْ)على طلب الوكيل، كا١تذىب األكؿ
أنت ككيل فبلف الغائب كيل عليو كذا "كفٌرعوا عليو أنو لو قاؿ لشخص:    

فأدعي عليك كأقيم البينة ُب كجهك، فإف علم أنو ككيل كأراد أف ال ٮتاصمو 
 .(ٓ)": ال أعلم أين ككيلفطريقو أف يعزؿ نفسو، كإف مل يعلم فينبغي أف يقوؿ

فيكوف كاذاب مكذاب لبينة عساىا تقـو على الوكالة،  "لست بوكيل"كال يقوؿ:     
كىو بناء على أنو إذا صدقو كانت لو ٥تاصمتو كليس للمدعي إقامة بينة على 
ككالة من تظن بو على الصحيح، ككجو مقابلو كىو ظاىر كبلـ العبادم أف فائدتو 

 .(ٔ)عليو كوف اٟتكم ٣تمعان سقوط اليمُت كأف ي

                                 
 /أ(.ُِِهناية اللوحة )( ُ)

 .(ِّٔ/ َُالنجم الوىاج ) (ِ)

 .(ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

أسٌت ا١تطالب  (،ِّٗ-ِّٖ /َُالنجم الوىاج ) ،(ِْٖ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:  ( ٓ)
(ْ /ُّٖ). 

 .(َْٔ/ ّٖترير الفتاكل ) ،(ُِّ/ ٔمغٍت احملتاج ) (ُِٕ/ َُ) ٖتفة احملتاجانظر: ( ٔ)



ّٕٔ 

 

لو أقاـ ا١تدعي على الغائب شاىدان كاحدان كأراد أف ٭تلف معو فهل تكفيو  فرع:
ٯتُت كاحدة أـ ال بد من ٯتينُت، إحدا٫تا لتكميل اٟتجة، كاألخرل لنفي 

 :ا١تسقطات؟ فيو كجهاف
 .(ِ)، كأفىت بو الغزايل(ُ)صحح الشيخ أبو علي األكؿ، كماؿ إليو اإلماـ   
 .(ْ)كأصح عند النوكم (ّ)كالثاين أشبو عند الرافعي   

كٚتيع ما تقدـ فيما إذا ادعى حاضر على غائب، فإف ادعى ككيل ا١تدعي،     
كلو كاف ا١تدعى عليو حاضران فأقاـ ككيل الغائب البينة ابٟتق فقاؿ ا١تدعى عليو: 
أبرأين موكلك الغائب أك قبض مٍت، كطلب التأخر إىل حضوره فيحلف على نفي 

عاه من بعد إف كاف ذلك مل ٬تب، بل عليو تسليم اٟتق، كيثبت ما اد
 .(ٓ)صحيحان 

كلو ادعى ا١تدعى عليو علم الوكيل إببراء موكلو أك استيفائو قاؿ الشيخ أبو      
حامد: لو ٖتليفو على نفيو، كىو كما قاؿ القاضي أنو لو ادعى عليو علمو بعزؿ 

 .(ٔ)موكلو إايه لو ٖتليفو أنو ال يعلم أنو عزلو
 .(ُ)كقاؿ آخركف: ال ٭تلفو  

                                 

 
َْٔ). 

 .(َُِ/ ُٗهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)

 .(ِّْ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )انظر: ( ِ)

 .(ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ّ)

 .(ُٔ/ ُُبُت )ركضة الطالكىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)

منهاج الطالبُت )ص:  ،(َُٕ/ َُٖتفة احملتاج )، (ُٕٔ/ ُٖهناية ا١تطلب ) (ٓ)
َّْ). 

 .(َْٔ/ ّٖترير الفتاكل ) ،(ُِّ/ ٔمغٍت احملتاج ) (ُِٕ/ َُ) ٖتفة احملتاجانظر:  (ٔ)



ّٕٕ 

 

كقضية ما ذكره الشيخ أف ٖتليف القاضي ككيل ا١تدعي الغائب "قاؿ الرافعي:    
على نفي العلم ابإلبراء كسائر ا١تسقطات نيابة عن ا١تدعى عليو فيما يتصور فيو 

 .(ِ)"عنو ُب ٖتليف من يدعي بنفسو انبلو حضر كما 
نو أتلف على ككذا اٟتكم لو ادعى قٌيم الصيب دينا للصيب فقاؿ ا١تدعى عليو: إ   

 .ميًٌ ينفعو، كعليو إذا ما أثبتو القى من حبس ما يدعيو ما ىو قضاء لدينو فإنو ال 
كلو ادعى على ميت كأقاـ بينة ٍب ككل ككيبل كغاب "قاؿ الشيخ ابن الصبلح:    

إىل مسافة فطلب ككيلو الوارث إيفاء الدين ٦تا ُب يده من الًتكة فأىب الوارث حىت 
نفي ا١تسقطات مل يكن لو ذلك، كما لو كانت الدعول على ٭تلف ا١توكل على 
 .(ّ)"حاضر كادعى ذلك

ُب يده لو كأقاـ  لو ادعى مدع على قيم الصيب أك اجملنوف داران "قاؿ القاضي:  رع:ف
بينة ٭تلف عليو كما ُب القضاء على ا١تيت كالغائب، كال فرؽ ُب التحليف بُت أف 

 .(ْ)"ق األربعة ا١تذكورينُب ح أك عينان  يكوف ا١تدعى بو دينان 
بثمن  لو ادعى أنو اشًتل من ميت أك غائب شيئان "قاؿ ابن الصبلح:  آخر:

معُت كتقابضا من الطرفُت كأقاـ بذلك شاىدين كطلب من اٟتاكم أف ٭تكم لو 
الحتماؿ  على ٯتُت ا١تدعي على الصحيح؛ /(ٓ)على البائع بذلك توقف اٟتكم

ف مزيل بعده، كاحتماؿ طرك ا١تفسد ُب الدين، فيحلف آمفارقة بعد العقد أك طر 
                                 

 
 .(َْٔ/ ّٖترير الفتاكل ) ،(ُِّ/ ٔمغٍت احملتاج ) (ُِٕ/ َُ) ٖتفة احملتاجانظر:  (ُ)

 .(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(ّٕٓ/ ِفتاكل ابن الصبلح )انظر: ( ّ)

أسٌت ا١تطالب  ،(ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ُّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)
(ْ /ُّٕ). 

 /ب(.ُِِهناية اللوحة )( ٓ)



ّٕٖ 

 

أنو اآلف مستحق ١تا ادعاه أك أنو مل يزؿ ملكو عنو ردا كإقالة أك ٨تو٫تا من أسباب 
 .(ُ)"االنتقاالت

 .(ِ)"كال فرؽ بُت أف يشهدا بنفس العقد كالتقابض أك اإلقرار هبما"قاؿ:    
الدين كأقاـ بو شاىدين أك ابإلقرار بو ككذا لو ادعى أف ا١تيت أبرأه من "قاؿ:    

 .(ّ)"يتوقف اٟتكم على ٯتُت ا١تدعي
اٟتكم ابإلبراء ال يتوقف على اليمُت قطعا، كالفرؽ أف "كقاؿ ُب موضع آخر:     

اإلبراء إذا كجد كصح ال يرد عليو ما يزيل حكمو، فلم ٭تتج إىل ٯتُت تنفي 
 .(ْ)"احتماؿ ذلك
ُب إهناء األمر إىل قاض آخر، القاضي بعد ٝتاع الدعول كالبينة  الركن الرابع:

على الغائب قد ٭تلف ك٭تكم كما تقدـ، كقد يقتصر على ٝتاع الدعول كالبينة 
 .(ٓ)كيرسل بذلك إىل قاضي بلد الغائب ليحكم ك٭تكم

القسم األكؿ: أف ٭تلف ك٭تكم، فإف كاف ا١تدعى بو عينان حاضرة سلمها      
  .(ٔ)إليو

كإف كانت غائبة ببلد آخر كسألو أف يكتب بذلك كتب بو إىل حاكم بلد      
ماؿ حاضر ٯتكن إيفاء اٟتق الشخص، كإف كاف دينان ُب ذمتو، فإف كاف للغائب 

 .(ُ)منو إذا طلب ا١تدعي، كُب أخذ كفيل بو خبلؼ أيٌب منو كَب

                                 
  .(ِٕٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ُ)

  .(ِٕٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ِ)

  .(ِٕٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ّ)

  .(ِٕٖ/ ُفتاكل ابن الصبلح )انظر:  (ْ)

 .(ِِٕ/ ٖهناية احملتاج )، (ُِّ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُّٕ/ َُٖتفة احملتاج )انظر: ( ٓ)

ِِٕ). 

 .(ٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ٔ)



ّٕٗ 

 

كإف مل يكن لو ماؿ حاضر فسأؿ ا١تدعي إهناء اٟتكم إىل بلد الغائب لزمو    
 . (ِ)إجابتو

 كلئلهناء طريقاف: اإلشهاد كا١تشافهة.  
األكؿ: اإلشهاد، كىو أف يشهد عليو عدالف ٮترجاف إىل بلد ا١تدعى عليو،    

كاألكىل أف يكتب بذلك كتاابن كيشهد بو شاىدين، فيؤدايف عند حاكم بلد 
 .(ّ)غائبال
كال فرؽ ُب ذلك بُت قضاة األمصار كغَتىا، فيكاتب قاضي ا١تصر قاضي    

ا١تصر كقاضي البلدة كقاضي القرية، كقاضي البلد قاضي ا١تصر كالقرية، كقاضي 
القرية قاضي البلد كقاضي ا١تصر، كيكفي إشهاد عدلُت من غَت  كتابة، كالكتاب 

لشاىدين أك قرآه أك غَت٫تا يذكره الشاىد، فإذا أراد اإلشهاد كقرأ الكتاب على ا
عليو ْتضرهتما، كاألكىل أف ينظرا فيو عند قراءة غَت٫تا حذران من تصحيف أك 
سقوط، ٍب يقوؿ بعد ذلك: أشهدكما علي ٔتا فيو، أك على حكمي الذم شهد 

 .(ْ)فيو، أك اشهدا علي أين كتبت إىل فبلف بن فبلف ٔتا قرأ عليو

                                 

 
/ ْأسٌت ا١تطالب ) (ُِٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح  (ََِ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ُ)

ُّٕ). 

 .(ٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ِ)

ٖتفة احملتاج  ، (ُٕٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) انظر:( ّ)
(َُ /ُّٕ). 

/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٓٓ/ ُِ(، العزيز شرح الوجيز)ِِٖ/ ٔاألـ )انظر: ( ْ)
 .(ُّٕ/ َُٖتفة احملتاج  )، (ِٔٔ/ ِفتح الوىاب )، (ُٕٔ



َّٖ 

 

لو قاؿ بعد القراءة: كالركايين كابن الصباغ:  نبدنيجيكقاؿ القضاة: الطربم كال   
 .(ُ)ىذا كتايب إىل فبلف كفى

كفيو كجو أنو تكفي القراءة عليهما، كيوافقو قوؿ القاضي: إذا قرأ اٟتاكم     
السجل أك قرئ عليو إبذنو أين قضيت لفبلف على فبلف بكذا ٬توز ٢تم أف 

رجبل يقوؿ: لفبلف علي  يشهدكا على قضائو كإف مل يشهدىم عليو، كما لو ٝتع
ألف، فإنو يشهد عليو كإف مل يشهده، كفيو كجو أنو ال بد أف يقوؿ: اشهدا علي 

 .(ِ)أنٍت كتبت إليو ٔتا ٝتعتما
 .(ّ)كىو تفريع على القوؿ أبنو ال يشهد على ا١تقر حىت يسًتعيو   
كلو ضاع الكتاب أك ا٪تحى فشهد الشاىداف ٔتا كاف فيو كىو مضبوط     

 .(ْ)قبل عند٫تا
ككذا لو شهدا ٓتبلؼ ما ُب الكتاب، ك٭تصل علم الشاىدين ابلشهادة أبف     

شهد٫تا ٔتا فيو، كال يكفي أف يسلمو إليهما أ٭تكم القاضي بذلك ْتضرهتما أك 
 .(ٓ)من غَت قراءة كيقوؿ: أشهدكما أف ىذا خطي، أك أف ىذا كتايب

كلو قاؿ: "أشهدكما أف ىذا الكتاب قضائي أك حكمي أك أين قضيت   
، كعن (ُ)ٔتضمونو" فأظهر الوجهُت أنو ال يكفي حىت يبُت ٢تما ما حكم بو

                                 
العزيز شرح  ،(ُُِ/ ُّ) البياف (،ّٕٗ، التعليقة الكربل )(ِِٖ/ ٔاألـ  )انظر: ( ُ)

 .(ُٔٓ/ ُِالوجيز )

 .(ّٗٔ/ َُالنجم الوىاج )، (ُٕٗ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِِٔ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم ، (َْٗ/ ٥ٖتتصر ا١تزين )انظر:  (ّ)
ٔ). 

  (ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ْ)

(، ركضة الطالبُت ) ُّٓ-ُّّ/ْ(، الوسيط ) ِٖٔ/ ّا١تهذب )  انظر:( ٓ)
ُُ/ُٕٗ- َُٖ.) 



ُّٖ 

 

االصطخرم أف الكاتب لو أرسل الكتاب كمل يشهد بو ككاف ا١تكتوب إليو يعرؼ 
 .(ِ)خطو كختمو كاتصلت كتبو سا١تة جاز قبو٢تا

إىل الشاىد كقاؿ: "أشهدؾ علي  (ّ)الةبى ألة ما لو سلم ا١تقر القى كيقرب من ا١تس    
ٔتا فيها كأان عامل بو" ففي جواز الشهادة كجهاف، كماؿ اإلماـ كالغزايل إىل 
جوازىا، سواء كتبها أك كتبت إبذنو عنو، فإذا أشهدا بو كجد ا١تقر ابلتفصيل 

 .(ْ)الذم فيها، كقيده ُب الوجيز ٔتا إذا حفظ الشاىد ىذه القبالة كما فيها
افعي ٔتا إذا سلمها إىل الشاىد فحفظها كأمن التحريف، فإنو يشهد كفسره الر     

على إقراره، كىو مقتضى كبلمو ُب البسيط، كٯتكن ٛتلو على ما إذا حفظ 
ال يكفي ذلك ُب اإلقرار أيضان كقاؿ: د ما ُب القبالة. كقاؿ الصمَتم: الشاى

فعلى ىذا ، (ٔ)مذىب الشافعي، كجـز بو القاضي كاإلماـ ُب موضع /(ٓ)ىو
 .(ٕ)يشًتط ُب صحة التحمل عنو أف يقرأه ك٭تفظو ٔتا فيو

                                 

 
 .(ُٕٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو الراجح. انظر: ( ُ)

 .(ُٔٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز، (ِّْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ِ)

ا١تصباح . انظر: ما يلتزمو اإلنساف من عمل كدين لوثيقة كتب فيهاالقبالة ابلفتح اسم  (ّ)
 .(ِْٗالقاموس الفقهي )ص: ، (ْٖٗ/ ِا١تنَت )

 .(ِّْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ْ)

 /أ(.ُُّهناية اللوحة )( ٓ)

 (.ِْٔ/ُٖانظر: هناية ا١تطلب )( ٔ)

 .(ُٔٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز، (ُِْ/ ّللشافعي )األـ انظر:  (ٕ)



ِّٖ 

 

قاؿ الرافعي: "كيشبو أف يكوف ا٠تبلؼ ُب أنو ىل يشهد ٔتضموف القبالة على    
التفصيل؟ فأما الشهادة على أنو أقر ٔتا فيها منهما فما ينبغي أف يكوف فيو 

 ، انتهى.(ُ)خبلؼ كسائر األقارير ا١تهمة
 الدعاكل فيما إذا أقاـ بينة على أنو أقر لو بشيء أك على أف لو لكنو ذكر ُب    

 :كقاؿ: ال نعلم قدره كجهُت ُب ٝتاعهما  عليو ماالن 
 .، كما لو أقر بو عند القاضي(ِ)تسمع كيرجع ُب التفسَت إليو أحد٫تا: 
كاثنيهما: ال، ألف شأف البينة أف تبُت، كىذا يقتضي أف ا٠تبلؼ ُب الشهادة   

 .(ّ)ع، كىو ضعيفابإلٚتا 
كاشًتط ا١تاكردم ُب الشهادة ابلكتابة أف يكتبا فيو قبل أف يغيب عنهما، فإف    

غاب مل يكن ٢تما ذلك إال أف تعاد قراءتو عليو أك يقوؿ ٢تما: ىذا كتايب الذم 
أشهدتكما علي ٔتا فيو، كاشًتط ُب أداء الشهادة أف تصل إىل ا١تكتوب إليو 

 .(ْ)ٔتعرفتها
قاؿ ا١تقر: "اشهدكا علي ٔتا فيو أك بكذا" قاؿ ا٢تركم كالطربم ُب العدة لو  :رعف

إىل نفسو،  كتبعهم ابن الصبلح: "ال يكوف إقراران، ٓتبلؼ قولو: أشهدؾ مضافان 
كفرؽ العمراين أبنو ليس فيو إال اإلذف ُب الشهادة عليو، كال تعرض فيو لئلقرار 

 . (ٓ)اب١تكتوب"

                                 
 .(ُٔٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيزانظر:  (ُ)

 .(َّٕ/ ُٗكفاية النبيو )،  (َُّ/ ٓالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

 (.َُِ/  ْ(، الوسيط ) ّْٔ/  ُّ(، البياف ) ِْٕ/ ّا١تهذب )  انظر:( ّ)
 .(ِٗٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

(، االشراؼ على غوامض اٟتكومات ّْٓ/ ِالبن القاص )  : أدب القػػػػاضيانظر( ٓ)
 (.ُُِ/ُّ(، البيػاف ) َُِ/ ٖ(، التهػػذيب ) ِٖٔ/ ّ(، ا١تهذب ) ّٓٓ)
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و استعماؿ ذلك ُب في رٍ كينبغي إذا كجد ذلك ٦تن عي قاؿ الشيخ ابن الصبلح: "   
 .(ُ)"ن اإلقرار أف يكوف إقراران 

: "يشًتط ُب كتاب القاضي إىل ا٠تليفة كا٠تليفة إىل -هنع هللا يضر  -قاؿ الشافعي  آخر:
القاضي كالقاضي إىل األمَت كاألمَت إىل القاضي ما يشًتط ُب كتاب القاضي إىل 

 .(ِ)القاضي"
قاؿ ا١تاكردم: "ىذا ُب الكتب ا١تتعلقة ابٟتقوؽ اليت ال تثبت إال ابلشهادة،     

كأما كتب القضاة كا٠تلفاء ُب األكامر كالنواىي كالكتب إليهم ُب األعماؿ كاألمواؿ 
فمقبولة على جارم العادة ُب أمثا٢تا ٥تتومة مع الرسل التفات لكثرهتا، كظهور 

منها ٘تنع، كاالستدراؾ فيها  فيها ٘تنع كاالستدراؾ فيوفيها يظهر كا٢تيئة  التزكير
 (ّ)٦تكن ٓتبلؼ كتبهم ُب األحكاـ

إال بشهادة عدلُت ذكرين على ا١تذىب، كفيو  (ْ)ال يثبت الكتاب اٟتكمي اثلث:
 .كجو أنو يعترب حاؿ ا١تكتوب بو، فإف كاف ماال ثبت برجل كامرأتُت

لى قولنا بثبوتو، كإف كاف ُب ع كإف كاف ُب ىبلؿ رمضاف ثبت بشاىد كاحد    
 على قوؿ ّتواز الكتابة ُب العقوابت فهل يكفي اثناف أـ ال بد من أربعة؟ فيو زانال

 .(ٓ)كجهاف كالقولُت ُب اإلقرار بو

                                 
 .(ُْٓ/ ِفتاكل ابن الصبلح )انظر: ( ُ)

 .(ِِٗ/ ٔاألـ للشافعي ) (ِ)

 .(ِّْ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم  (ّ)

ما يكتب فيو شهادة الشهود على غائب ببل حكم : الكتاب اٟتكمي عند الفقهاء (ْ)
قواعد كىو ما يسمى بنقل البينة أك نقل الشهادة.  ليحكم ا١تكتوب إليو من القضاة 

 (.َُٔ/ ْ(، درر اٟتكاـ ) َْْ/ُ)الفقو 

 ،(ّٖ/ ُْا١تذىب )ْتر ، (ِِْ/ ٖالتهذيب )، (َٓ/ ٕاألـ للشافعي ) (ٓ)
 .(ِٖٔ/ ِجواىر العقود )      



ّْٖ 

 

 فصل
األكىل ابلقاضي إذا حكم على الغائب فأشهد شاىدين يتوجهاف إىل البلد أف    

 .(ُ)يكتب كتااب ٔتا حكم بو
كُب كجوب الكتابة إذا طلبها ا٠تصم ككجد قرطاس من بيت ا١تاؿ أك أحضره    

 .(ِ)ا١تدعي ا٠تبلؼ ا١تتقدـ ُب كجوب كتابة سائر االسجاالت، كاألكىل أف ٮتتمو
كقاؿ ا١تاكردم: "إ٪تا ينبغي ختمو إذا كاف الكتاب نسخة مع الشاىدين ككاف   

اضي ُب يد٫تا فاألكىل أف ال بيد صاحب اٟتق، فإف مل يكن بو نسخة كجعلو الق
ضاع أك ا٪تحى، كاألكىل أف يكوف بيد كل من  إفٮتتمو ليتذاكراه كيشهدا بو 

الشاىدين نسخة يتذكر هبا، كأف يكوف بيده حالة إشهاد القاضي يقابل 
 .(ّ)عليها"

 مل ٭تتج إىل نسخة". كقاؿ البندنيجي كابن الصباغ: "إذا كاف ا١تقصود قليبلن    
كيشًتط أف ٯتيز ا٠تصمُت ُب الكتاب بذكر اٝتهما كأبويهما كجديهما     

كجنسهما كمسكنهما كصنعتهما ْتيث يندر اجتماع ىذه األمور كلها ُب 
 .(ْ)غَت٫تا

كقاؿ القاضي أبو الطيب كابن الصباغ: إف مل يكن معركفان ابلنسب كجب كتب    
 .(ٓ)حليتو، كإال استحب

                                 
(، ركضة الطالبُت ) ِٔٔ/ ّ(، ا١تهذب ) ِٗٗ-ِٔٗ/ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر:  (ُ)

ُُ /ُٕٓ .) 
 ،(ِْٔ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(َُٗ/ ٖالتهذيب )، (َّْ/ ّ) ا١تهذبانظر:  (ِ)

 .(ُّٗ/ ُُركضة الطالبُت )

 .(ِِٗ-ِِٖ /ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 (. ُّٖ -ُُٖ/ُُانظر: ركضة الطالبُت )  (ْ)
(، ركضة ِّٗ -ِّٔ/ ُٔالكبَت )  (، اٟتػػػاكمَٕٗانظر: التعليقة الكربل ) (ٓ)

 (. ُّٖ -ُُٖ/ُُالطالبُت ) 



ّٖٓ 

 

ذلك كلو إذا مل ٭تصل التمييز بدكنو، فلو حصل ابالسم  قاؿ اإلماـ: "كإ٪تا ٬تب  
 . (ُ)كحده الشتهاره كفى، كال تعترب معرفة الكاتب لو إذا عرفتو البينة بذلك"

قاؿ ا١تاكردم: "كلو كاف الذين يشهدكف عليو يعرفونو ابٟتلية دكف النسب مل تفد   
  .(ِ)"ُب حقوشهادهتم 

 كصفتو. /(ْ)ا١تاؿ كجنسو كنوعو (ّ)ا[يذكرك ]ف أك 
قامت عندم بينة عادلة بذلك أف يذكر اتريخ الدعول كأف يقوؿ: كاألكىل  

إذا جوزان القضاء ابلعلم،  ، أك شاىد كحلف معو، أك علمت ذلككحلفتو معها
 .(ٓ)كال ٬تب بياف اٟتجة

ي حنفيان ، كيقوؿ ذلك إذا كاف القاض"ثبت ْتجة شرعية"كيكفي أف يقوؿ:     
 .(ٔ)اـ الشهود أكىلإهبك و أك يرده، ضلئبل ينق

كفيو كجو أنو ٬تب بياف اٟتجة، كأنو ال يكفي ثبت عندم ٔتا يثبت ٔتثلو    
 .(ٕ)اٟتقوؽ، الختبلؼ أحكاـ ما يثبت بو اٟتقوؽ

كعلى ىذا ففي االكتفاء ابلبينة دكف كصف ٢تا ابلعدالة كبكوف اٟتكم هبا    
 .(ُ)ذلكتعديبلن ٢تا فيو كجهاف، كجـز صاحب العدة ابالكتفاء ب

                                 
 (.ُّٓ-ُِٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) ا (ُ)

 (. ُّٖ -ُُٖ/ُُ(، ركضة الطالبُت ) ِّٗ -ِّٔ/ ُٔالكبَت)  انظر: اٟتػػػاكم (ِ)
 ُب النسخة )يذكركف( ، كا١تثبت ما يقتضيو السياؽ حسب قواعد اللغة.( ّ)

 /ب(.ُِّهناية اللوحة )( ْ)

/ َُ(، ٖتفة احملتاج ) ْٖٗ/ ْ(، مغٍت احملتاج ) ُٖٓ/ ُُركضة الطالبُت ) انظر:  (ٓ)
َُ /ُِٕ  .) 

 .(َُُ/ ُّ) البياف(، َُِ-ََِ/ ٖ) التهذيبانظر: ( ٔ)

كأصحهما:  .أحد٫تا: نعم؛ ألنو إخبار عن حصوؿ الشيء كٖتقيقو جزمان فيو كجهاف:  (ٕ)
العزيز شرح . ال؛ ألنو قد يراد بو قبوؿ الشهادة كاقتضاء البينة صحة الدعول

 .(ُٖٓ/ ُُ) ركضة ، (ِّٓ/ ُِالوجيز)
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بياف اٟتجة لو  (ِ)كُب كجوب تعيينو كجهاف، كعلى ا١تذىب أنو ال ٬تب    
اهتمها فطلب احملكـو عليو من ا١تكتوب إليو مكاتبة الكاتب ببياهنا ال يلزمو ذلك، 

 كلو سأؿ احملكـو لو عنها مل يلزمو بياهنا.
 كلو حضر إىل القاضي الكاتب كسألو بياف اٟتجة اليت حكم هبا.   
قاؿ ا١تاكردم: "إف كاف حكم عليو ابإلقرار مل يلزمو أف يذكره لو، كإف كاف    

حكم عليو ابلنكوؿ كاليمُت لزمو أف يذكره لو؛ ألنو يقدر على دفعو ابلبينة، كإف  
ألنو ال يقدر على رفعو  ؛كاف حكم ببينة؛ فإف كاف ْتق ُب الذمة مل ٬تب ذكره

رىا؛ ألنو يقدر على معارضتها فَتجح بينتو ٔتثلو، كإف كاف بعُت قائمة لزمو أف يذك
 .(ّ)ابليد، ٍب إذا ذكر أنو حكم ابلبينة بسؤالو أك دكنو فسألو تعيينهم"

إف كانوا ٦تن ٭تتاجوف إىل إعادة التزكية يلزمو تسميتهم لو، كإف  "قاؿ ا١تاكردم:    
 كانوا ٦تن استوت عدالتهم كال تعاد ا١تسألة عنهم لتقدـ شهاداهتم مل يلزمو

تسميتهم لو، كيشًتط أف يقوؿ: كإنو التمس اٟتكم بذلك فأجبتو، كاألكىل أف 
يقوؿ: كأشهدت علي فبلان كفبلان كيرفع ُب نسبتهما، كال فائدة ُب ذكره 

 .(ْ)عدالتهما"
كقاؿ القفاؿ الشاشي: تثبت عدالة ىذين الشاىدين بتعديل القاضي الكاتب   

فيو، كلو كاف ى عن القفاؿ الوجهُت ٢تما ُب كتابو، كغلطوه فيو، كالرافعي حك
                                 

 
كالوجو  إف ذكره للحكم بشهادهتم تعديل يغٍت عن ذكر عدالتهم.أحد٫تا: فيو كجهاف: ( ُ)

/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: . الراجح ىو األكؿ ابلعدالةالثاين: أنو ال بد أف يصفهم 
 .(ُٖٕ/ ُُ) ركضة، (ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)(، ُِٕ-ُِٔ

 (.ّّٓ-ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ِ)

 . (ِّٗ -ُِْ/ُٔاٟتاكم ) انظر:( ّ)

 (.ُِْ/ ُٔ) اٟتاكم الكبَت (ْ)
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يشًتط التعرض فيو للطواعية أـ اٟتكم بو يقـو مقاـ التصريح  لفهاٟتكم ابإلقرار 
 .(ُ)هبا؟ فيو كجهاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل

ال ٬توز للحاكم الذم ثبت عنده اٟتق مكاتبة أمَت بلد الغائب كال كاليها ليوُب   
ألف منصب ٝتاع البينة ٮتتص ابٟتكاـ إال أف يكوف األمَت أك الوايل  ؛ا١تدعي حقو

صاٟتان للقضاء كفوض إليو تولية القاضي فتجوز مكاتبتو، كما ٕتوز مكاتبة اإلماـ 
 .   (ِ)األعظم، نص عليو

                                 
العزيػز شػرح الوجو األكؿ اٞتواز. كالوجو الثاين ا١تنع. كرجح الرافعي الوجػو الثػاين. انظػر: ( ُ)

 .(ُٗٓ/ ُِالوجيز)

أسٌت ا١تطالب ، (ُْٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ِِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)
(ْ /ُِّ). 



ّٖٖ 

 

كقاؿ ا١تاكردم: "٬توز أف يكاتب أمَت البلد الذم فيو ا٠تصم أك الغَت احملكـو     
ف ما ثبت كمل ٭تكم بو، ليستوُب األمَت اٟتق، قاؿ: كمكاتبتو هبا ٔتا حكم بو دك 

 :إليو بثبلثة أمور
أحدىا: أف يكوف ٔتا حكم بو ا١تدعي من ملك ُب بلده ٯتكنو من التصرؼ     

منو كيرفع يد غَته، كىو جائز إذا أمن عدكاف األمَت، كمكاتبتو أكىل من مكاتبة 
 .(ُ)القاضي ما مل يعارضو القاضي فيو

كاثنيها: أف يكتب ٔتا حكم بو ُب ذمة الغائب فيجوز، لكن مكاتبتو القاضي     
 .(ِ)بو أكىل

كاثلثها: أف يكتب إليو إبحضار ا٠تصم، فيعترب بوالية القاضي، فإف كاف بلد     
األمَت داخبل ُب كالية القاضي جاز كلـز األمَت إنفاذه إليو، كإال مل ٕتز الكتابة كال 

 .(ّ)اإلنفاذ"
كبلمو يقتضي أنو ال فرؽ ُب األمرين األكلُت بُت أف يكوف األمَت ُب ٤تل كسياؽ   

كالية القاضي أـ ال، اتبعو الركايين، كيوافقو أيضان قوؿ الفوراين: يقبل كتاب 
 .(ْ)القاضي إىل األمَت كإىل ا٠تليفة، ككتاب ا٠تليفة إليو

 .(ٓ)كىو ٥تالف ١تا ذكره اإلماـ كالغزايل كالرافعي    
 .(ُ)"(ٔ)قاؿ الركايين: "ك٬توز أف يلي الرجل القضاء كاإلمارة كما ُب حق معاذ    

                                 
 (.ِِٔ-ِِٓ/ ُٔاٟتاكم ) (ُ)

 (.ِِٔ-ِِٓ/ ُٔاٟتاكم ) (ِ)

 (.ِِٔ-ِِٓ/ ُٔاٟتاكم ) (ّ)

 .(ُْ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

العزيز شرح (، ِّٓ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )، (ُُٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)
 (ِِٓ/ ُِالوجيز)

اإلماـ (، كأخرجو ََُِِ( رقم اٟتديث )ُْٔ/ّٔأخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده )( ٔ)



ّٖٗ 

 

 /(ِ)و القاضي ُب ٤تل كاليتو كاليان ُب ٤تلشافعلى طريقة اإلماـ كالغزايل لو ك    
بلدة ىي من كالية القاضي، كُب بلد  (ّ)]ُب[ كاليتو ابٟتكم جاز لو أف يستوُب

 .(ْ)"الوجو ا١تنع"كقاؿ: ، ليست من كالية القاضي احتماالف لئلماـ
كفرض الغزايل ا١تسألة فيما إذا كاف الوايل حُت ٝتاعو ليس ُب ٤تل كاليتو ٍب    

 ؟ (ٓ)رجع إليها ىل يستوُب
ابٟتكم أك ابإلثبات ك٬توز أف يكاتب القاضي قاضيان فاسقان عنده "قاؿ الركايين:   

 .(ٔ)"ُب أصح الوجهُت
إذا أراد شهود الكتاب اٟتكمي التخلف ُب الطريق فإف كانوا ٔتوضع بو  فرع:

قاض كشهود فصاحب اٟتق إما أف يشهد على كل منهم شاىدين ٭تضراف معو 
 .(ٕ)كيشهدا عند القاضي الذم يقصده إف كاف اٟتكم ٦تا يثبت بشهادة الفركع

كإما أف يعرض الكتاب على قاضي ذلك ا١توضع ليشهدكا بو عنده فيمضيو    
قاؿ ، (ٖ)كيكتب بو إىل القاضي ا١تقصود، كإف مل يكن اب١توضع قاض كال شهود

البغوم: "عليهم ا٠تركج إىل موضع بو قاض كشهود، فإف طلبوا أجرة ا٠تركج إليو 
                                 

 
 (.ِّٗٓ(، رقم اٟتديث )َّّ/ّأبوداكد ُب سننو )

 .(ُْ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

 /أ(.ُُْهناية اللوحة )( ِ)

هناية ا١تطلب ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب ( ّ)
(ُٖ /ُُٓ). 

 .(ُُٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 (.ِّٔ-ِّٓ/ ٕىب )الوسيط ُب ا١تذانظر: ( ٓ)

 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)

 (.ََِ-ُٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )(، ُْٓ-َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)

 (.ََِ-ُٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )(، ُْٓ-َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٖ)



َّٗ 

 

أكثر من ذلك عند ابتداء  فليس ٢تم إال نفقتهم كأجرة دكاهبم، ٓتبلؼ ما لو طلبوا
ا٠تركج كالقناعة لنفقتهم  (ُ)ا٠تركج من بلد القاضي الكاتب؛ فإهنم ال يكلفوف

 .(ِ)ىنا"
لو كتب إىل قاضي بلد فانتقل ا١تطلوب إىل بلد آخر أكصل قاؿ ا١تاكردم:  آخر:

كيكتب لو إىل قاضي البلد ا١تنتقل إليو،  (ّ) ...()الطالب كتابو إىل ذلك القاضي 
إليو، فلو عاد الطالب إىل األكؿ كسألو أف يكتب لو كتاابن اثنيان إىل الثالث فاألكىل 
أف يستعيد منو األكؿ، كيكتب لو كتاابن اثنيان إىل الثالث، فإف مل يستعده ذكر ُب 

 .(ْ)الكتاب أنو كاف قد كتب كتاابن بذلك إىل القاضي فبلف
كسأؿ   "،خصمي ببلد كذا كال آمن أف ينتقل إىل غَته"الطالب: كلو قاؿ    

كتابُت إىل قاضيُت مل ٬تبو، بل إما أف يكتب لقاضي البلد الذم ىو فيو ٍب ىو 
 .(ٓ)ينقل اٟتكم إىل غَته إف انتقل منو، أك يكتب كتاابن مطلقان ٞتميع القضاة

موضع، كلو سلم كفيو كجو أنو ال يلزمو أف يكتب ما مل يكن مستمران ُب     
القاضي الكتاب إىل صاحبو فذكر أنو ضاع كتب لو نسختو ال يتغَت ُب لفظ كال 

 .(ُ)معٌت، كذكر فيو أنو كاف كتب لو كتاابن قبلو مثلو ذكر أنو ضاع منو

                                 
/ ٖالتهذيب ) ألنو ال ضركرة إليهم ىناؾ؛ فإف القاضي يقدر على إشهاد غَتىم. (ُ)

َِِ). 

 (.ُِِ-َِِ/ ٖ) التهذيبانظر:  (ِ)

فإذا كتب إىل ) (ِِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) كُبما بُت القوسُت كلمة غَت كاضحة ( ّ)
قاضي البلد الذم فيو ا٠تصم ا١تطلوب فانتقل ا١تطلوب إىل بلد آخر أكصل الطالب  

انتقل ا١تطلوب إليو، كتابو إىل ذلك القاضي كيتنجز بو كتابو إىل قاضي البلد الذم 
 (.كجاز للقاضي الثاين أف يكتب بو إىل القاضي الثالث.

 (.ِِْ-ِِّ/ ُٔ) اٟتاكمانظر: ( ْ)

 .(ُّ/ ُْْتر ا١تذىب )(، ُِِ/ُٔانظر: اٟتاكم )( ٓ)



ُّٗ 

 

كطالب فإف سلم إليو الكتاب الذم  ابلفعللو ألزمو اٟتاكم أبداء حق  اثلث:
 .(ِ)ثبت بو اٟتق مل يلزمو دفعو إليو

ال يلزمو دفعو إىل ا١تستوُب  ابعوككذا من لو كتاب يرل فاستوفاه أك بعقار    
 .(ّ)كا١تشًتم

إف كاف بعُت قائمة جاز أف يرد الكتاب إىل "كأما كتاب اٟتكم فقاؿ الركايين:   
الطالب ليكوف حجة ابقية ُب يده، كإف كاف بدين فاستوفاه مل ٬تز أف يرد الكتاب 

 .(ْ)"إليو لسقوط حقو
 
 

 فصل
الطريق الثاين إلهناء اٟتكم إىل قاضي بلد الغائب ا١تشافهة، كىي أقول من    

 إهنائو ابلشهادة، كتفرض على ثبلثة أكجو:
أحدىا: أف يكوف كل من القاضيُت ُب ٤تل كاليتو، أبف يكوف ُب البلد قاضياف    

 .(ٓ)كجوزانه أك قاض أانبو كقت حكم أحد٫تا، فيشافو اآلخر

                                 

 
 .(ُّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ُ)

 .(ََِ/ ُُركضة الطالبُت ) (ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(ََِ/ ُُركضة الطالبُت ) (ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ُٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

أسٌت ا١تطالب ، (ُْٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٓ)
(ْ /ُِّ). 



ِّٗ 

 

ج القاضي إىل قرية لو فيها انئب فأخر أحد٫تا األمر ْتكمو ككذا لو خر     
أمضاه اآلخر كأبف يقف كل منهما ُب طرؼ كاليتو ك٫تا متصبلف كيقوؿ اٟتاكم 

 .(ُ)فيجب على ا١تقوؿ لو تنفيذ حكمو "حكمت بكذا"لآلخر: 
أما لو قاؿ: "ٝتعت البينة بكذا فاحكم بو" فبل فائدة لذلك إذا كانت البينة    

ألنو فرع عنهما، كال يعمل ابلفرع مع كجود  ؛الشاىدة ابٟتق حاضرة على ا١تذىب
 .(ّ)، كفيو كجو أيٌب(ِ)األصل

الوجو الثاين: أف ٬تتمعا ُب كالية القائل فيقوؿ ٟتاكم بلد الغائب: "قضيت    
 :لفبلف بكذا على فبلف"، فإذا رجع إىل ٤تل كاليتو ىل لو االستيفاء؟ فيو طريقاف

 .(ٓ)/(ْ)أحد٫تا: نعم   
 . (ٔ)كاثنيهما: إف جوزان القضاء ابلعلم جاز كإال فبل   

القائل، فإف اجتمعا ُب كالية ا١تقوؿ لو  ة٤تل كاليالث: أف ٬تتمعا ُب غَت الث     
عنده كذا ُب ٤تل كاليتو، فبل  ثبتأك ُب غَت كاليتهما فأخربه أنو حكم بكذا، أك 

  .(ٕ)ينفذ حكمو قطعان 

                                 
أسٌت ا١تطالب ، (ُْٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ُ)

(ْ /ُِّ). 

 (. ُِٗ/ ٖ(، التهذيب ) ّْٔ/ ْ( ، الوسيط )ُٕٔ/ ّانظر: ا١تهذب )  (ِ)
 (.َِٔ-َِٓ/ ٖالتهذيب )(، ُْٕ/ ُأدب القاضي البن القاص ) انظر: ( ّ)

 /ب(.ُُْهناية اللوحة )( ْ)

-ُْٖ/ ُُركضة الطالبُت ) (،ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)
ُٖٓ.) 

 (.ُٖٓ-ُْٖ/ ُُركضة الطالبُت ) (،ُِٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح انظر: (ٔ)

ٖتفة احملتاج  ،(ِٓٔ/ ُٖكفاية النبيو )(،  ِِٓ-ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)
 .(ُٕٔ/ َُاحملتاج )



ّّٗ 

 

كإذا اجتمع القاضي ا١تنيب مع انئبو ُب قرية ُب البلد فأخرب أحد٫تا اآلخر    
فإف كاف ا١تخرب النائب مل يقبلو القاضي كىو من ىذا، كإف كاف ا١تخرب  :ْتكمو

قاضي البلد فهو من الوجو الثاين، فيخرج حكم النائب بو إذا خرج إىل ٤تل كاليتو 
 .(ُ)على القضاء ابلعلم

 فروع:
كل من يصل   يكتب إىل قاض معُت كأف يكتب إىلاألكؿ: ٬توز للقاضي أف    

 . (ِ)إليو من قضاة ا١تسلمُت
كل من يصل إليو من القضاة    إىلكاألكىل أف يكتب إىل معُت ك "قاؿ القفاؿ:     

كمذىب أيب حنيفة، فإف مات الكاتب ُب صورٌب التعيُت كاإلطبلؽ أك ا١تكتوب 
إليو ُب صورة التعيُت فشهدا عند من أقيم مقامو أك عند من انتقل ا٠تصم إىل ٤تل 

 .(ّ)"، سواء كاف كتاب ثبوت أك حكمكاليتو بعد ا١تشهود عنده ما شهدا بو
كحكى ا١تاكردم عن أصحابنا البصريُت أف الكتاب يبطل ٔتوت ا١تكتوب لو    

 . (ْ)ا١تعُت
كحكى الركايين عن بعض ا٠تراسانيُت إف كاف بسماع البينة خرج ٔتوت      

ا١تكاتب عن أف تكوف بينة، كغٌلطهم، كانعزاؿ الكاتب أك ا١تكتوب إليو بعزؿ من 
 .(ٓ)ه كجنونو كفسقو كخرسو كموتوكال

                                 
 .(ُٕٔ/ َُٖتفة احملتاج ) (،ِِٓ-ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

أسٌت ا١تطالب ، (ُُٖ/ ُُ)الطالبُت ركضة ، (ُٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)
(ْ /َِّ). 

/ َُالنجم الوىاج ) ،(ُُٖ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ُُٔ/ ُّالبياف )انظر: ( ّ)
ُِْ). 

 .(ِِّ/ ُٔاٟتاكم )انظر: ( ْ)

 (.ُٖ-ُٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٓ)



ّْٗ 

 

كينبغي إذا كاف اإلشهاد ابلثبوت خاصة أف يكوف ُب بطبلف حكمو ا٠تبلؼ    
 .(ُ)ُب إف خرس شاىد األصل ىل ٯتنع شهادة فرعو؟ كاألصح أنو ال ٯتنع

على أنو ينعزؿ  يبٍتكلو كتب القاضي إىل خليفتو ٍب مات القاضي أك عزؿ      
ينعزؿ مل ٭تكم بو، كإف قلنا: ال عمل ٔتوجبو، كفيو الوجو بذلك أـ ال، فإف قلنا: 

 .(ِ)ا١تتقدـ
قاؿ ، قبل كصوؿ كتابو إىل ا١تكتوب إليوكلو جن القاضي الكاتب أك فسق     

ال ٭تكم بو، كىو قضية كبلـ الشيخ أيب حامد كابن الصباغ، كقاؿ ابن كج: 
كاف بسماع البينة مل يقبل،  ٚتاعة كثَتة: إف كاف ابٟتكم ا١تلتـز أمضي كمل يرد، كإف  

 .(ّ)كما لو فسق الشاىد قبل اٟتكم
كأٟتق ا١تاكردم كالركايين اٞتنوف ابلفسق، كال خبلؼ أف فسق الكاتب بعد    

 .(ْ)حكم ا١تكتوب إليو بتنفيذ حكمو ال يؤثر فيو
: طريق صاحب اٟتق ُب استيفاء حقو إذا حضر بلد الغائب أف الثاين    

 .مويستعدم حاكمو على خص
فإذا حضر ادعى عليو ْتقو كأف ىذا كتاب القاضي فبلف يتضمن ثبوت حقي    

عليو كاٟتكم بو إف كاف قد حكم، فإف اعًتؼ ا١تدعى عليو استغٌت عن إقامة 
 . (ٓ)البينة

                                 
/ ُُ(، ركضة الطالبُت ) َّٕأدب القضاء البن أيب الدـ ) ص  كىو ا١تذىب. (ُ)

 (. ٕٔٓ/ ْ(، مغٍت احملتاج ) ِِٗ
/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َِِ/ ٖالتهذيب )(، َِّ-ِِٗ/ ٔاألـ )انظر: ( ِ)

 .(ُُٖ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ُٖٓ

 .(ُُٔ/ ُّالبياف ) ، (َِِ/ ٖ) التهذيبانظر:  (ّ)

 .(ُٕ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ِِّ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر:  (ْ)

 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (َِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)



ّٗٓ 

 

كإف أنكر أعطى صاحب اٟتق القاضي الكتاب يفتحو ٍب يقرأه عليو ْتضرة     
شاىديو كيلتمس منهما األداء، فيقوؿ كل منهما: "أشهد أف ىذا كتاب فبلف بن 
فبلف كختمو، قرأه علينا أك قرئ عليو كٝتعناه كأشهدان أنو كتب إليك ٔتا فيو، أك 

ا أك على فبلف كيرفع نسبو"، أف ىذا كتاب فبلف حكم فيو لفبلف بكذا على ىذ
 .(ُ)كلو مل يقولوا: "أشهدان بو" جاز

كال ٬توز أف يتعرضا ٟتكمو، كيقتصرا على ذكر الكتاب كا٠تتم، كيذكر أف    
 .(ِ)الشهادة كقعت ُب ٣تلس حكمو

كقاؿ ا٢تركم: "ال بد أف يقوؿ: أشهد أين أعرؼ القاضي الكاتب بعينو كنسبو  
 .(ّ)"كأنو قاضي موضع كذا

بصحة كالية  كاشًتط ا١تاكردم ُب تنفيذ اٟتكم أف يكوف اٟتاكم الثاين عا١تان   
األكؿ كبصحة أحكامو ككماؿ عدالتو، فإف مل يعلم هبا أك مل تقم عنده بينة بواليتو 

      .(ْ)مل يلزمو قبوؿ كتابو
كالظاىر أف ىذا منو تفريع على أنو ال ٬توز للشاىد أف يتهم القاضي، أما إذا      

، كاشًتط أيضان أف ببل عزكبكذا  /(ٓ)قضى جوزانه أبف يقوؿ: أشهد أف قاضيان 
 .(ٔ)يكوف اٟتاكم الكاتب من قضاة أىل العدؿ

                                 
(، ِّٓ-َّٓ/ ِ(  ) ِّٔ/ ُ(، أدب القاضي البن القاص ) َّٔ/ ٔاألـ )  (ُ)

 ( . َُٖ/ ُُركضػػة الطالبُت ) 
أسٌت ا١تطالب ، (َُٖ /ُُركضة الطالبُت )، (ُٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(َِّ/ ُْب شرح ركض الطالب )

 (.ُْٓانظر: اإلشراؼ على غوامض اٟتكومات )ص:( ّ)

 .(ُِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 /أ(.ُِٓهناية اللوحة )( ٓ)

 .(ُْٓ/ ُٗكفاية النبيو )،  (ِٔٗ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٔ)



ّٗٔ 

 

فإف كاف من قضاة البغاة؛ فإف كاف اٟتكم ٔتا ال تقبل شهادتو فيو مل يقبل     
 حكمو بو.

 .(ُ)كإف كاف ٦تا تقبل شهادتو فيو ففي تنفيذ حكمو قوالف، أرجحهما: القبوؿ  
 .(ِ)كما تقدـ من قصر ا٠تتم كقراءتو قبل األداء ما عليو األكثركف   
القاضي ا٠تتم بعد شهادة الشهود  ضفغوم كالعبادم: "إ٪تا يكقاؿ الب   

 . (ّ)كتعديلهم"
قاؿ الرافعي: "كليس ىذا خبلفا ُب اٞتواز، كقد عرفت أف ا٠تتم من أصلو ال      

ب اعتداد بو، كإ٪تا الكبلـ ُب اإلذف، ك٭تسن أف يقاؿ: إف كاف ما ُب الكتا
ا إىل حىت تتم الشهادة كالتعديل، كإال احتاجو  ضفمضبوطان ٢تم فاألكىل أف ال ي

مطالعتو كيذكره فيشهدكف على الكتاب كا٠تتم ٍب يفض ا٠تتم ليقرأ عليهم ٍب 
 . (ْ)يشهدكف على حكمو ٔتا فيو"

إذا عرؼ ذلك فإذا شهد الشاىداف ابٟتق: فإف شهدا على غَت احملكـو عليو     
طولب ابٟتق، كإف شهدا على رجل من صفتو كذا فإف مل يكن اٟتاكم األكؿ 

١توجبة لليمُت كما لو قاؿ: "حكمت على دمحم بن أٛتد كبدؿ استوَب الصفات ا

                                 
-ٖٗ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ُْٖ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  ( ُ)

ٗٗ.) 

(، اٟتاكم الكبَت) ّْٓ/ ِالبن القاص )  (، أدب القػػػػاضئَّ/ ٔاألـ ) انظر:  (ِ)
ُٔ /ِِٗ         .) 

 .(َُِ/ ٖ) التهذيبانظر: ( ّ)

 .(ُٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ْ)



ّٕٗ 

 

كإف اعًتؼ احملضر أنو ا١تعٍت ابلكتاب إذا مل يعًتؼ   ذكر اٞتد مل يطالب ابٟتق، 
 .(ُ)بنفس اٟتق لبطبلف اٟتكم"

قاؿ الرافعي: كىو متوجو "إال أف ُب أدب القضاء البن القاص كإفصاح أيب    
اضي احملكـو عليو كقرأه عليو، فإف أقر أنو علي: إذا كرد الكتاب أحضر الق

 .(ِ)ا١تكتوب عليو أخذ بو، سواء كاف رجع ُب سنة أـ ال، كذكر صناعتو أـ ال"
إف كاف القاضي الكاتب يعرؼ احملكـو عليو ابٝتو كاسم أبيو "كقاؿ اإلماـ:      

  .(ّ)"صح اٟتكم
اسم ا١تكتوب عليو تقبل م ُب الكتاب أهبكلو أشهد الشهود كما ينبغي إال أنو     

قد استوفاىا أبف رفع ألف االعتبار بشهادهتم، كإف كاف  ؛الشهادة كيعمل هبا قطعان 
جنسو كصفتو كقبيلتو كمسكنو كما تقدـ، فشهد الشاىداف أف  ذكرُب نسبو ك 

على رجل مسمى هبذا االسم موصوؼ هبذه الصفات فقاؿ احملضر: لستي 
لصفات فالقوؿ قولو، كعلى ا١تدعي إقامة مسمى هبذا االسم، كال اتصف هبذه ا

البينة على اٝتو كنسبو كصفاتو، فإف مل يقمها كنكل احملضر عن اٟتلف حكم 
 .(ْ)لمدعي أنو ىو كحكم عليو ابٟتقل

كإف قاؿ: "ال أحلف على أنو ليس اٝتي كال نسيب كلكن أحلف على أنو ال     
  .(ٓ): "يقبل"يلزمٍت تسليم ما ادعاه علي: قاؿ القفاؿ كالصيدالين

  .(ُ)كاختار اإلماـ كالغزايل أنو ال يقبل     
                                 

 .(ُِٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ُٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

 .(ُٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّْ/ ِأدب القاضي البن القاص )انظر: ( ِ)

 (.ُْٓ-ُّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ّ)

 .(ِٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِّٕ/ ٕالوسيط )انظر:  (ْ)

-ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)
ُّٖ.) 



ّٖٗ 

 

الدعول كالظاىر ىنا ابالسم كالنسب مسموعة قطعان كإف مل يكن نفس  ذهكى   
 .(ِ) اٟتق، كإف كاف ُب الدعول فيما ليس ىو اٟتق لكنو يقع ُب اٟتق خبلؼ

كلو اعًتؼ أنو موصوؼ ابلصفات ا١تذكورة لكن قاؿ: "لست احملكـو عليو"،     
كُب البلد من يشاركٍت فيها أك ادعى ذلك بعد أف قامت البينة على اتصافو هبا  

فإف مل ٬تد من يشاركو ُب اٝتو كصفاتو ا١تذكورة ألزمو ، (ّ)كشف القاضي عنو
ى عليو بو بينة أحضر ا١تشارؾ لو اٟتق، كإف كجده أبف عرفو القاضي إذ أقاـ ا١تدع

فقد انصرؼ  نكرلب بو بشرطو كترؾ األكؿ، كإف أف اعًتؼ ابٟتق طو فإ كسألو
القضاء عن األكؿ كمل يتوجو على الثاين، فيبعث ا١تكتوب إليو إىل الكاتب ٔتا كقع 
من اإلشكاؿ حىت ٭تضر شاىدم اٟتق كيطلب منهما مزيد صفة ٘تيز احملكـو 

أمرا آخر غَته كتب بو، كإال كقف األمر حىت ينكشف ْتضور  عليو من غَته فإذا
 .(ْ)شاىدم اٟتق كتعيينو

كلو أقاـ ا١تدعى عليو بينة على موصوؼ بتلك الصفات قد مات، فإف كاف    
 مات بعد اٟتكم حصل اإلشكاؿ، كإف كاف مات قبلو:

فإف مل يكن عاصر احملكـو لو فبل إشكاؿ، كإف كاف عاصره كأمكن أف يكوف  
 .(ٓ)عاملو فوجهاف، أظهر٫تا: حصوؿ اإلشكاؿ، كاثنيهما: ال، كيلـز

  فروع:
                                 

 
 .(ُِْ/ ٕالوسيط )(، ُْٓ-ُّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

(، ّٖٓ/ ٗ(، أسٌت ا١تطالب ) ِِ/ ُِ(، الركضة ) ْٓٔ/ ّانظر: ا١تهػػػذب )  (ِ)
 (.ّْٗ-ّْٖ/ ٖ(،  هناية احملتاج ) ٓٔٓ-ْٔٓ/ ْٖتفة احملتاج )

 -ُُٖ/ُُ، الركضة ) (َِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (،ِِٗ/ ٔاألـ )انظر:  (ّ)
ُّٖ .) 

 (. ُّٖ -ُُٖ/ُُ، الركضة ) (َِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)
 .(ُّٖ/ ُُركضة الطالبُت )(، ُِٓ-َِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. ( ٓ)



ّٗٗ 

 

قبل كصوؿ الكتاب إىل البلد الذم   /(ُ)األكؿ: لو قدـ الغائب إىل بلد اٟتكم  
كاف فيو فطلب ا١تدعي إحضاره إىل ٣تلس اٟتكم أحضر كأخربه اٟتاكم ٔتا جرل، 

إليو، كإف ادعى القضاء أك اإلبراء كإف أنكره مل يلتفت ، (ِ)فإف أقر ابٟتق ألـز بو
 .(ّ)فسيأٌب حكمو

 الثاين: لو ألزمو اٟتاكم الثاين أبداء اٟتق فأداه فطلب منو أف يكتب لو كتاابن 
بقبض اٟتق فأظهر الوجهُت أنو ال تلزمو اإلجابة إليو، كيكفي اإلشهاد على 

ابٟتق ُب البلد األكؿ فحينئذ يكتب لو القاضي  ا١تدعي ابلقبض، فإف طالبو اثنيان 
بذلك، كىل ٬تب عليو اإلشهاد على نفسو برباءة ذمتو منو بقبض مستحقو؟ فيو 

 الوجهاف.
إهناء اٟتكم ىل يتوقف إثباتو ُب البلد  ُب كتابالثالث: سئل الشيخ ابن الصبلح 

ا١تنقوؿ إليو على حضور ا٠تصم أك ثبوت غيبتو فقاؿ: األظهر أنو ال يتوقف على 
 .، كىذا غريب(ْ)معتمد عن نص فيهاذلك، كيتوقف على إجابة 

القسم الثاين ُب إهناء األمر إىل قاضي بلد آخر: أف يقتصر القاضي على ٝتاع    
ذلك، كيكتب بثبوت اٟتق إىل قاضي بلد الغائب فيحلف  الدعول كالبينة على

ك٭تكم، كىو مبٍت على الصحيح أف الثبوت ليس ْتكم، فإف ٝتاع البينة كقبو٢تا 
ٔتنزلة اإلقرار، كاإلقرار ليس ْتكم، كىو كقولو: ٝتعت البينة كقبلتها، كصيغة 

                                 
 /ب(.ُِٓهناية اللوحة )( ُ)

 .(ِٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ِ)

 .(ِٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ّ)

 (.ْٖٔ/ِانظر: فتاكل ابن الصبلح )( ْ)



ََْ 

 

نفذت حكمت أك قضيت على فبلف بكذا لفبلف إذا ألزمتو أك "اٟتكم أف يقوؿ: 
 .(ُ)كما تقدـ  "اٟتكم بو

قاؿ الرافعي: "كيقرب من لفظ الثبوت ما اعتاد القضاة إثباتو على ظهور    
الكتب اٟتكمية، كىو صح، كحرر ىذا الكتاب على قبلو قبوؿ مثلو، كألزمت 

 .(ِ)العمل ٔتوجبو"
 كقاؿ القاضي ا٢تركم: سئلت: ىل ذلك حكم؟    

فقلت: يرجع إىل اٟتاكم ُب ذلك، فإف قاؿ: "أردت اٟتكم فهو حكم، فإف      
تعذرت مراجعتو رجع إىل عرؼ اٟتكاـ، إف اعتقدكه حكمان فهو حكم، ٍب استقر 
رأيي ١تا كليت قضاء ٫تداف على أنو ليس ْتكم، الحتماؿ أف ا١تراد تصحيح 

 .(ّ)الكتاب كإثبات اٟتجة، كىو الصواب
ا٠تبلؼ فيما إذا رجع اٟتاكم أك الشهود بعد الثبوت ىل كتظهر فائدة    

 يغرموف؟
 ، كعلى اآلخر فيو ما سيأٌب ُب اببو.(ْ)فعلى الصحيح ال يغرموف 

كُب كجوب التحليف قبل التلفظ بو ُب الدعول على ا١تيت كغَت ا١تكلف ك٨توه    
إذا  ، كفيما(ٓ)كُب حضور شاىد األصل كبراءتو منو بعد الثبوت بشهادة الفرع

 كغَت ذلك على ما سيأٌب ُب مواضعو. (ٔ)حدث فسق الشاىد بعده

                                 
مغٍت  (،ُْٗ-ُّٗ/ ُُ(، ركضة الطالبُت ) ِٕٗ/ ُٔاكم الكبَت ) اٟتػػػػػػانظر: ( ُ)

 .(ّْٗ/ ْاحملتاج )

 .(ِٖٕ/ ُُركضة الطالبُت ) .(ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 (.ْٗٔ-ْٖٔاٟتكومات )ص:انظر: اإلشراؼ على غوامض ( ّ)

 .(َُْ -ُّٗ/ُّ) العزيز شرح الوجيزكىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .    (ُٗٔ/ َُٖتفة احملتاج )انظر:  (ٓ)

 .(ُُٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ُٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  ( ٔ)



َُْ 

 

كال ٬توز اٟتكم على ا١تدعى عليو إال بعد سؤاؿ ا١تدعي على الصحيح كما       
 .(ِ)( ُ)مر
كحكى الرافعي عن أيب العباس الركايين ركاية كجهُت ُب أنو ىل يصح أف       

 .(ّ)يلـز القاضي ا١تيت موجب ما أفىت بو ُب حياتو؟
كال بد ُب اٟتكم من تعيُت احملكـو بو كلو كعليو، لكن قد يبتلى القاضي بظامل    

يل إليو أنو يتوقع منو ما ال ٬توز كال يستغٍت عن مبلينتو فَتخص لو ُب دفعو ٔتا ٯت
كالقاضي يعرؼ فسق  نةكداخل بي نةكما لو أقاـ خارج بي  ، (ْ)أسعفو ٔتا طلبو

فبلف  ينةٔتا ىو قضية الشرع ُب معارضة ب تو الداخل فيكتب: "حكمتنبي
فبلف ا٠تارج، كقررت احملكـو بو ُب يد احملكـو لو كسلطتو عليو  نةالداخل كبي

فإذا مل ٭تكم القاضي ٔتا ثبت عنده  إذا عرؼ ذلك ،(ٓ)كمكنتو من التصرؼ فيو"
كأهنى ما جرل من الدعول كقياـ اٟتجة عنده بكتاب إىل قاض آخر جاز، 

، فهل ذلك حكم بسماع البينة أك (ٔ)نةبيكيسمى كتاب نقل الشهادة ككتاب ال
 نقل حجة؟ فيو خبلؼ:

                                 

 
ُُٖ). 

 (.ُُّانظر: )ص:( ُ)

 ركضة الطالبُت، (ِّٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح ، (َّٕ/ ُٔ) الكبَت اٟتاكمانظر: ( ِ)
(ُُ /ُٖٓ). 

 .(ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ُٖٓ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ْ)

 (.ُٕٔ-ُٖٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)أنظر: ( ٓ)

/ ُُركضة الطالبُت )، (ِّٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح ، (ُِٖ/ ُٔ) اٟتاكمانظر:  (ٔ)
ُٖٔ). 



َِْ 

 

ىو قضاء مشوب ابلنقل أك نقل مشوب قاؿ اإلماـ: كإف أكجبنا قلنا:    
كىو يضاىي الًتدد ُب أف القاضي إذا زٌكج ُب غيبة الويل األقرب ابلقضاء، 

كحضور األبعد يزكج ابلوالية أك ابلنيابة؟ األصح أنو ابلنيابة اليت اقتضتها الوالية، 
ٍب إف تتبع البينة كمل يعد ٢تا كاف نقبلن ٤تضان، كيتعُت تعيُت الشهود كالرفع ُب 

، (ّ)حصل ابالسم كحده كفى، قالو اإلماـلو ، ك (ِ)ك٘تييزىم عن غَتىم /(ُ)أنساهبم
عد٢تما، فإف أىل بلده أعرؼ ييبحث اٟتاكم الكاتب عن حا٢تما ك  كاألكىل أف

 .(ْ)هبما، فإذا عد٢تما ُب الكتاب يبينو أك يعلمو على األصح ُب ٕتويزه ابلعلم
 فهل ٬توز أف يًتؾ اٝتهما كيكتفي بقولو: "ثبت عندم ببينة عادلة"؟   

 .(ٓ)ماـ كالغزايل: "ال"قاؿ اإل     
قاؿ الرافعي: "كالقياس ٕتويزه كما أنو إذا حكم استغٌت عن تسمية الشهود،     

 . (ٔ)كىو ا١تفهـو من إيراد البغوم كغَته"
ك٬توز أف يقدر فيو خبلؼ بناء على أف الكتاب بسماع البينة نقل للشهادة أـ  

 .(ٕ)حكم بقياـ البينة؟ 
                                 

 /أ(.ُِٔهناية اللوحة )( ُ)

 .(ُٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)

 .(ُٖٓ/ ُٖ) انظر: هناية ا١تطلب(ّ)

 .(ُٖٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

ُٖٔ). 

 .(ِّٖ/ ٕالوسيط )، (ُٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٓ)

 .(ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)

إف قلنا: حكم كفى قولو: ثبت عندم ببينة عادلة، قاؿ )العبارة ما بُت ا١تعقوفتُت ( ٕ)
اإلماـ كالغزايل: ال، قاؿ الرافعي: كالقياس ٕتويزه كما أنو إذا حكم استغٌت عن تسمية 

يقدر فيو خبلؼ بناء على أف  الشهود، كىو ا١تفهـو من إيراد البغوم كغَته، ك٬توز أف
 مكررة. (الكتاب بسماع البينة



َّْ 

 

 .(ُ)كإف قلنا: نقل فبل بد من التسمية  
 .(ِ)قلت: كصرح الركايين اب٠تبلؼ فيو كرجح األكؿ       
 كىل أيخذ ا١تكتوب إليو بتعديل الكاتب أـ لو البحث كإعادة التعديل؟   
 .(ّ)قاؿ اإلماـ كالغزايل: "لو أف أيخذ بو إف رآه"       
 . (ْ)سواء جعلناه حكمان أك نقبلن"كقاؿ الرافعي: "القياس أنو أيخذ بو        
 .(ٓ)قاؿ النوكم: "كىو الصواب"       
ككما ٕتوز الكتابة بسماع البينة ٕتوز بسماع شهادة شاىد كاحد ليسمع       

ا١تكتوب إليو بشهادة الثاين أك ٭تلف ا٠تصم مع األكؿ إف كاف اٟتق يثبت 
 .(ٔ)بذلك

قاؿ الركايين: "حىت لو مل يشهد لو إال امرأة كاحدة كتب لو بذلك، أم فيما      
 .(ٕ)تقبل شهادة النسوة فيو"

ك٬توز أف يعدؿ شهود الكتاب شهود اٟتق كما يعدؿ شهود الفرع شهود      
 .(ٖ)األصل على الصحيح، كالظاىر ٣تيء ا٠تبلؼ فيهم، ألهنم فرع فرعهم

                                 
 .(ُٖٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. ( ُ)

 .(ٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ِ)

 .(ِّٖ/ ٕالوسيط ) (َٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)

 .(ُٖٔ/ ُُ) ركضة الطالبُتكىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)

 .(ِٖٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:  ( ٔ)

 .(ِِ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٕ)

 .(ُُْ/ ُّالبياف )، (ِّٖ/ ٕالوسيط )(، ِِٔ-ِِٓ/ ُٔ) اٟتاكمانظر: ( ٖ)



َْْ 

 

كاف ا١تدعى عينا غَت منقولة ببلد آخر أف القاضي   كقاؿ ا١تاكردم: "فيما إذا    
إذا مل يثبت عنده عدالة الشهود كىم غرابء كذكر الطالب أف لو بينة بتزكيتهم 

 يقيمها عند قاضي بلدىم فللشهود ثبلثة أحواؿ:
إحداىا: أف يكونوا من أىل البلد الذم فيو ا١تلك كىم على العود إليو، كال تسمع 

مل يكتب هبا كقاؿ: "اذىب بشهودؾ إىل قاضي بلدؾ كبلد شهادهتم، كإف ٝتعها 
 .(ُ)العُت ليشهدكا عنده"، فإف كتب القضاة ٥تتصة ٔتا ال ٯتكن ثبوتو بغَتىا

الثانية: أف ال يريدكا العود إليو، فيجوز أف يكتب شهادهتم إىل قاضي بلد ا١تلك 
٤تقُت  ليكشف عنهم، فإف عدلوا عنده حكم بشهادهتم ليصَت التعديل كاٟتكم

اب١تكتوب إليو ككتاب القاضي على نقل الشهادة، كال كجو ١تكاتبة الثاين األكؿ 
 .(ِ)ابلتعديل لثبوت اٟتكم

الثالثة: اف يكونوا من غَت البلد الذم فيو ا١تلك، فيكتب القاضي بعد ٝتاع 
شهاداهتم إىل قاضي بلدىم يسألو عدالتهم، فإف عرفها كتب هبا إىل األكؿ، لثبوت 

بشهادهتم، كيكوف الثاين حاكما بعدالتهم، كال يقبل كتاب الثاين إال اٟتكم 
 انتهى. (ّ)بشهادة ٓتبلؼ كتاب األكؿ، "

 كالظاىر أف ىذا كلو أيٌب فيما إذا كاف اٟتكم ْتق ُب الذمة، كيقرب منو ما   
كقاؿ: "يل شهود فرع بو ىنا كيل شهود أصل ، ذكره الركايين أنو لو ادعى حقان 

، فإين ال آمن إذا كصلت بل مٍت شهود الفرع كاكتب يل بذلك، فاقببلد الغائب

                                 
 (.ُِٖ-ُِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 (.ُِٖ-ُِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 (.ُِٖ-ُِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)



َْٓ 

 

بل يقوؿ: "اذىب فأقم ، (ُ)ال يقبلهم ،إىل ذلك البلد أف أجد شهود األصل ماتوا
 .(ِ)ىناؾ شهود األصل، فإف كانوا ماتوا فأقم شهود الفرع ىنا أك ىناؾ

ا من اٟتجج ككما ٬توز أف يكتب القاضي بسماع البينة، ٬توز أف يكتب بغَتى  
ثبت  ابلذمكيكتب ، (ّ)- على ا١تذىب -فيقوؿ: "ثبت عندم بشاىد كٯتُت 

عنده بنكوؿ ا١تدعى عليو كحلف ا١تدعي، أك إبقراره ُب ٣تلسي، كىذاف يكوانف 
 .(ْ)عند حضور ا٠تصم كغيبتو قبل اٟتكم

 كىل ٬توز أف يكتب بعلمو ليحكم بو ا١تكتوب إليو؟   
كإف جوزان القضاء ابلعلم ألنو  ، /(ٔ()ٓ)حر: "ال ٬توز"ػػػكالب العػػػدةقاؿ صاحبا   

 .(ٕ)كالشاىد
 .(ٖ)كقاؿ السرخسي: "٬توز، كيقضي ا١تكتوب إليو إذا جوزان القضاء ابلعلم"   
كال حاجة ُب ىذا القسم إىل ٖتليف ا١تدعي كالكبلـ ُب إشهاد القاضي كُب أداء   

الشهود الشهادة عند ا١تكتوب إليو، كُب دعول ا٠تصم إف ٍب من شاركو ُب االسم 
 . (ٗ)على ما تقدـ ُب القسم األكؿ

                                 
 .(ِِ/ ُْ) ْتر ا١تذىبانظر: ( ُ)

 .(ِِ/ ُْ) انظر: ْتر ا١تذىب( ِ)

 .(ّٕٕ/ ٕالوسيط ) ،(ّٕٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ّٕٖ/ ٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 .(َُِ/ ٖالتهذيب ) ،(َُْ/ ّا١تهذب )انظر:  (ْ)

 .(ٔ/ ُْ) ْتر ا١تذىبانظر:  (ٓ)

 /ب(.ُِٔهناية اللوحة )( ٔ)

 .(ٕٕ/ ُْْتر ا١تذىب)، (َّٖ/ ٕالوسيط )، (َٗٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر:  (ٕ)

 .(ُٖٔ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ٖ)

 .(ُٖٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٗ)



َْٔ 

 

إف الثبوت حكم: إذا كاف قصده نقل شيخ أبو حامد تفريعان على قولو: كقاؿ ال  
 .(ُ)ة ال يقل: ثبت عندم، كإ٪تا يقوؿ: شهدا عندم لفبلف بكذاالشهاد
 فروع:

: إذا أشهد اٟتاكم الكاتب على نفسو ابٟتكم ابٟتق أك بثبوتو عنده كعدؿ األول 
 .(ِ)الشهود فادعى ا٠تصم عند ا١تكتوب إليو جرحهم مل يقبل

فإف أقاـ عليو بينة ٝتعت كقدمت على بينة التعديل الثابت عند األكؿ إذا    
شهدت ّترح مقارف ألداء الشهادة أك متقدـ كمل ٯتضي بعد مدة التوبة، فإف 

كقاؿ ا١تاكردم: "ال يزاد عليها ك٬تتهد ، (ّ)استهمل إلقامتها أمهل ثبلثة أايـ
 .(ْ)د كصغره"اٟتاكم برأيو فيما دكهنا ْتسب اٟتاؿ كعظم البل

 .(ٓ)كإقباض أك إبراء أك استمهل إلقامة البينة بو  ككذا اٟتكم إف ادعى دافعان   
ب ابٟتكم مل ٬تب إليو؛ ألف األكؿ حلف اتكلو طلب ٯتينو على نفي ذلك الك  

 .(ٔ)عند اٞتمهور
 .(ٕ)كُب التهذيب أنو ٭تلف على نفي اإلبراء 

فحصل كجهاف، كالظاىر أف ا١تنع ٮتتص ٔتا إذا ادعى ذلك قبل اٟتكم األكؿ،    
 . (ُ)فإف ادعى كقوعو بعده فينبغي أف ٭تلف قطعان 

                                 
 .(ٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َُُ/ ُّ) البيافانظر: ( ُ)

 .(ُٕٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ِْٓ/ ُِشرح الوجيز)العزيز انظر: ( ِ)

 انظر: ا١تصادر السابقة.( ّ)

 .(ُّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(ِِّ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (َُٕ/ ُّ( ، البياف )ُٕٔ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)

ِِّ). 

 (.ُٖٖ-ُٕٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ٔ)

 .(َِٓ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٕ)



َْٕ 

 

كلو سأؿ القاضي إحبلؼ ا١تدعي على عدالة الشهود مل ٬تبو، أك على أنو ال  
م قاؿ ا١تاكردك ، (ّ)نقل الرافعي عن العدة أنو ٬تيبو، (ِ)عداكة بينو كبينهم 

ال ٬تيبو إليو، أك على أنو ال كالدة منو كبينهم أك ال شركة أجيب كالركايين: 
 .(ْ)إليو
فيو فإين ال أ٘تكن منو  أمهلوين حىت أذىب إىل بلد الشهود كأجرحهمكلو قاؿ:    

 .(ٓ)مل ٬تب إليو، كمل يفرقوا بُت أف يكوف مطلقا سدا للباب ،إال ىناؾ
ىت يذىب إليو، ككبلـ الركايين يدؿ على األكؿ، فإنو حكى كجهان أنو ٯتهل ح   

 .(ٔ)الصحيح أنو ال ٯتهل أكثر من ثبلثة أايـكقاؿ: 
ككذا لو قاؿ: يل ىناؾ بينة دافعة فهل يؤخذ اٟتق منو فإف أثبت دافعان أك    

 فأعطىة ٓتبلؼ ما إذا حكم على حاضر ببين، (ٕ)اسًتد ما أخذ منو قطعان  ،جرحان 
 .(ٖ)ما ألـز بو ٍب أقاـ بينة ابٞترح ففي نقض القضاء كاسًتداد ما أعطاه قوالف

 :: كما أف اٟتكم ا١تلتـز ينهيو اٟتاكم إىل حاكم آخر بطريقُتالثاين

                                 

 
 .(ُٕٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ُ)

 (.ِْ-ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ِْ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َِْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ِّٖ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٓ)
ُٖٕ). 

 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ٔ)

ٖتفة احملتاج ، (ُٕٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)
 .(ُّٓ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُٕٕ/ َُ)

(، الوس يط 312/ 71احلاوي الكبري )انظر:  القوؿ األكؿ: ينقضو، كالقوؿ الثاين: ال ينقضو. (ٖ)

 (.435/ 73رشح الوجزي)(، العزيز 233/ 1)



َْٖ 

 

 .(ُ)إحدا٫تا: ابلبينة   
 .(ِ)كاألخرل: اب١تشافهة   

كأما إهناؤه ، ريقُت، كقد تقدـ إهناؤه ابلبينةكذلك ٝتاع البينة ينهي ابلط    
اب١تشافهة، فإذا كاف ُب البلد قاضياف أك جوزانه، أك تقارب كالييت القاضيُت 

 .(ّ)ككقف كل منهما ُب طرؼ كاليتو كقاؿ لآلخر: "ٝتعت البينة بكذا"
 ىل لآلخر أف ٭تكم؟.    
نظر: فإف كاف اللذاف شهدا ابٟتق يتعذر حضور٫تا عند اآلخر لغيبة أك مرض    

 .(ْ)ال ٬توز، كإف مل يتعذر قاؿ اٞتمهور: كك٨توه فلو ذل
كبناه اإلماـ كالغزايل على ا٠تبلؼ ا١تتقدـ ُب أف إهناء اٟتكم إىل قاض آخر    

حكم بقياـ البينة أك نقل لشهادة الشهود؟ فعلى األكؿ ٬توز، كما ُب اٟتكم 
، ككأهنما تعاداي على حكم كاحد كجعبله األظهر  .(ٓ)ا١تلتـز

"كلو قاؿ لو: أقر عندم بكذا حكم بقولو إف مل يثبت عنده أف قاؿ الركايين:     
ا١تقر اآلف منكر، فإف كاف مصران على إقراره أك مل يدر اٟتاؿ فبل يقضي، بل يسألو 

 .(ٔ)ليقر بُت يديو فيقضي، أك ال يقضي لقياـ البينة على ا١تقر"
البينة: أم فقد قاؿ اإلماـ: "٬توز ذلك عند غيبة ، كأما الكتاب بسماع البينة  

كأما مع حضورىا فبل ، (ُ)كما ُب معناىا من ا١ترض ك٨توه، قربت ا١تسافة أك بعدت

                                 
 .(ُِّ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ِٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

 .(ُِّ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ِٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُِٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)
(ٔ /ُّٓ). 

 (ُّٓ/ ٔ) مغٍت احملتاجانظر: ( ْ)

 .(ِّٖ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )، (َُٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)

 .(ِِ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٔ)



َْٗ 

 

مل فبل ٬توز مع قرب ا١تسافة، ك٬توز مع بعدىا البعد ا١تعترب ُب شهادة الفرع إف 
أك اتفق حضورىا  ،/(ِ)فلو توجهت مع الكتاب، ٖتضر البينة بلد ا١تكتوب إليو

إليو قبل اٟتكم فبل بد أف يستعيد ا١تكتوب إليو ا٠تصومة كالشهادة من شهود 
 .(ّ)األصل

٘تامو على أنو نقل للشهادة، أما إذا جعلناه حكمان بقياـ البينة كالظاىر أف ىذا   
فينبغي أف ٬توز مع حضور البينة قربت ا١تسافة أـ بعدت، كأف ٬توز للثاين اٟتكم 

 .(ْ)البينة قبل اٟتكم كما ُب كتاب اٟتكم ا١ترـب كإف حضرت
كحكى الرافعي عن األصحاب أف كتاب السماع إ٪تا يقبل إذا كانت ا١تسافة بُت   

الكاتب كالذم بلغو الكتاب ْتيث تقبل ُب مثلها شهادة الفرع على األصل، 
كىي مسافة القصر أك ما فوؽ مسافة العدكم على ا٠تبلؼ فيها، أما إذا كانت 

، ٓتبلؼ كتاب اٟتكم ا١ترـب -رٛتو هللا  -كهنا فبل يقبل، كنص عليو الشافعي د
 .(ٓ) فإنو يقبل مطلقان 

ككبلمو يقتضي أف شهود األصل إذا حضركا عند الثاين قبل اٟتكم ال ٭تكم   
 .(ٔ)حىت يشهدكا عنده بطريق األكىل

                                 

 
 .(ُٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) (ُ)

 /أ(.ُِٕهناية اللوحة )( ِ)

 .(ٓ/ ُْ(ْتر ا١تذىب )َِٔ/ ٖالتهذيب )، (ّٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

العزيز شرح (، َِٓ-َِْ/ ٖالتهذيب )، (ُٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
 (. ِٔٓ-ِٓٓ/ ُِالوجيز)

 (.ِٔٓ-ِٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 .(ِّٕ/ ْأسٌت ا١تطالب ) ،(ِْٓ/ َُالنجم الوىاج ) انظر:( ٔ)



َُْ 

 

الثالث: لو قاؿ اٟتاكم لنائبو: اٝتع دعول فبلف كبينتو كال ٖتكم لو حىت تعرفٍت   
 بفعلو فهل للحاكم أف ٭تكم بو؟.

القياس أنو كإهناء أحد القاضيُت ُب البلد اآلخر، كإمكاف إقامة البينة عنده،    
 . (ُ)فإف قلنا: إنو حكم بقياـ البينة حكم، كإال فبل

؛ ألف ٕتويز االستخبلؼ لبلستعانة (ِ)نا أف لو اٟتكمقاؿ الرافعي: "كاألشبو ى
 .(ّ)اب٠تليفة، كبو أجاب أبو العباس الركايين"

كىو تفريع على الصحيح ُب جواز االستخبلؼ ُب اٞتزئيات كإف منعناه ُب    
 .(ْ)الكليات

أك يكوف سفر رضا فيما إذا أذف لو فيو، كقد تقدـ أنو ٬توز االستخبلؼ ُب     
إحضارىا  ذرهبا اٟتاضرة ُب البلد الذم يتع على العُت ا١تدعى ٝتاع البينة

 .(ٓ)اجمللس
كقد قاؿ القاضي: "إذا أريد إقامة البينة عليها ٮتَت القاضي بُت أف ٭تضرىا    

 .(ٔ)بنفسو كبُت أف يستخلف من ٭تضرىا كيسمع البينة ٍب ٮتربه بذلك"
إىل حاكم كا١تكتوب إليو ال يرل اٟتكم بذلك؛ فإف كاف   الرابع: إذا كتب كتاابن 

كتاب إثبات فقط مل ٭تكم بو قطعان، كإف كاف كتاب حكم كاٟتاكم ال يراه كال 

                                 
 .(ُٖٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٓٓ-ِٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٓٓ-ِٔٓ/ ُِجيز)العزيز شرح الو ىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)
ُٖٖ). 

 .(ِٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 (.ُّّ-َّّ-ِّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 (. َْٓانظر: )ص: (ٓ)

 .(ِٕٓ/ ُٖ) كفاية النبيو(،  ّٔٓ-ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)



ُُْ 

 

قاؿ ا١تاكردم: ، (ُ)مساغ لبلجتهاد فيو نقضو، كإف كاف فيو مساغ لبلجتهاد عنده
تفقا، كقد "ليس لو أف ٯتضيو، العتقاد بطبلنو، كال أف ينقضو، فيًتكهما حىت ي

 .(ِ)تقدـ أف األصح خبلفو"
أراد الشاىداف أف يشهدا ٔتا فيو كال يوصبلنو حـر إف  ا٠تامس: قاؿ الركايين: "

ألف الكتاب أمانة مؤداة ُب  ؛إمساكو عليهما كمل ٯتنع من صحة شهادهتما
ألنو ليس بكتاب، كإف  ما ُب الكتاب مل يلزمو إيصا٢تما ىأيديهما، فإف ا٪تح

 .(ّ)"بعضو لـز إيصالو إف بقى أكثره، كإف مل يبق أكثره ال يلزمو ىا٪تح
كالقاضي قد ٭تتاج إىل مكاتبة قاض  احملكـو بو إذا كاف غائبان  الركن اخلامس:

اعلم أف اٟتضور كالغيبة آخر لغيبة ا١تدعى عليو اترة، كلغيبة ا١تدعى بو أخرل، ك 
كاٟتقوؽ كالنكاح كالطبلؽ  راف األعياف، فأما الديوف اليت ُب الذممو إ٪تا يعت
وصف بغيبة كال حضور، فإذا تفبل  ،كاستحقاؽ حد القذؼ كالوكالة (ْ)كالرجعة

ادعى عينا؛ فإف كانت حاضرة مشارا إليو ٝتعت دعواه، فإف ثبت أهنا ملكو 
سلمت إليو، كإف كانت غائبة فإما أف تكوف غائبة عن البلد أك عن ٣تلس اٟتكم 

 .(ٓ)ىي ُب البلدك 

                                 
 .(ُٔ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

  .(ّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 (.ُٖ-ُٕ/ ُْ) ْتر ا١تذىبانظر: ( ّ)

ا١ترة من الرجوع، كىي ابلفتح اسم  -كالفتح أفصح-الٌرجعة: بفتح الراء، ك٬توز كسرىا  (ْ)
اسم للمرة كابلكسر اسم للهيئة.  كشرعان: رد ا١ترأة إىل النكاح من طبلؽ غَت ابئن ُب العدة 

 (.   ِْٔ/ ّ(، مغٍت احملتاج ) ُُٔ/ٖعلى كجو ٥تصوص. لساف العرب ) 

 .(ِِّ/ ْ) أسٌت ا١تطالب، (ِٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) انظر:( ٓ)



ُِْ 

 

القسم األكؿ: أف تكوف غائبة عن البلد، فإما أف تكوف عينان يؤمن فيها    
 .(ُ)االشتباه أك ال

الضرب األكؿ: أف تكوف عينان يؤمن فيها االشتباه كالعقار، كالعبد، كالفرس 
ا١تعركفُت، كالثوب الذم ال يشركو غَته، فالقاضي يسمع الدعول بو كالبينة، فإذا 

ب إىل قاضي بلدىا ليسلمها إىل ا١تدعي، ك٬تب فيها قامت عنده اٟتجة   بو كت
ذكر الصفات احملصلة للعلم هبا، فيذكر ُب العقار البلد كاحمللة كالسكة كأهنا ُب 

 . (ِ)أك٢تا أك كسطها أك آخرىا كحدكده األربعة
 .(ّ)قاؿ ابن القاص كا١تاكردم: "كال ٬توز االقتصار على ثبلثة"  
 .يف بذكر حدين كفى"كقاؿ القاضي: "إف حصل التعر   
كقاؿ آخركف منهم ا١تاكردم ُب موضع آخر: "لو كاف ٢تا اسم ال يشركها غَتىا   

 . (ٓ)/ التحديد(ْ)بو كال ٬تب ىفيو كدار الندكة ٔتكة اكتف
 .(ٔ) كال ٬تب ذكر القيمة على الصحيح    
من دار الدار كما تقدـ، كٝتت الدار كطولو  خاصةكيذكر ُب دعول جدار    

 .(ٕ)كعرضو، كأنو على ٯتُت الداخل أك يساره أك ٕتاىو

                                 
 .(ُٖٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت ،(ِٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

 (ِٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(َّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )، (ّْٕ/ ِأدب القاضي البن القاص ) انظر:( ّ)

 /ب(.ُِٕهناية اللوحة ) (ْ)

 .(َّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ُٖٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو ا١تذىب. ( ٔ)

 .(ُْٔ/ ّٖترير الفتاكل )، (َِٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٕ)



ُّْ 

 

فإف كاف ُب ذلك اٞتانب شجر أخر من جنسها للمدعى عليو ذكر عددىا    
ككصفها ٔتا ٯتيزىا عن أشجار ا١تدعى عليو، فيذكر جنسها كنوعها كطو٢تا كدقتها 

 .(ُ)كغلظها ك٨توه
ا١تتخذة  كاألحجاركلو كانت الدعول ٔتنقوؿ ُب األصل لكن ال ٯتكن نقلو     

فيذكر طو٢تا كعرضها كمقدار ما يسعو  كالثابتمن اٟترؼ ا١تهنية ُب األرض فهو  
 .(ِ)ْتدكده كموضعو كما تقدـ ، كيوضحا١تاءمن 
 .(ّ)لكن يذكر قيمتها ٓتبلؼ العقار    
عن البلد أك عن  كىذه الصور ا١تعتربة شاملة ١تا إذا كاف ا١تدعى بو غائبان     

  .(ْ)اجمللس خاصة
كال فرؽ ُب الغائب عن البلد بُت أف يكوف ُب كالية اٟتاكم ا١تدعى عنده أك     

ال، فيحكم هبا كيكتب إىل قاضي بلدىا بو، فإف كل قاض ينفذ حكمو ُب سائر 
 .(ٓ)األرض

ينة ال تعرؼ ا١تدعى بو ابلصفات ا١تعتربة كما لو جهلت اٟتدكد كلو كانت الب    
كلكن تعرفو بعينو نظر؛ فإف كاف ُب غَت ٤تل كالية ىذا اٟتاكم تعذر القضاء بو، 

و لتشهد البينة كإف كاف ُب ٤تل كاليتو ٮتَت القاضي بُت أف ٭تضره بنفس
 .(ٔ)يسمع البينة على عينوك كيستحلف من ٭تضر 

                                 
 .(ُِٔ/ ّاألـ )انظر: ( ُ)

 .(ِِٕ/ ِ) أسٌت ا١تطالب (ِْٔ/ ٓالبياف )انظر: ( ِ)

 .(ِِْ/ ُجواىر العقود )انظر:   (ّ)

 (.ُُٗ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ِٔٓالتنبية )ص: انظر: ( ْ)

ٖتفة  (َِّ/ ٖالتهذيب ) ،(ِٔٓالتنبية )ص:  ، (ُِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)
 .(َُٖ/ َُٖتفة احملتاج )

ٖتفة  (َِّ/ ٖ)التهذيب  ،(ِٔٓالتنبية )ص:  ، (ُِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)



ُْْ 

 

الضرب الثاين: أف يكوف منقوال ال يؤمن فيو االشتباه كعُت ا١توقوؼ من العبيد   
كاٞتوارم كالثياب كسائر ا١تنقوالت، فطريق اٞتمهور أف ُب ٝتاع البينة على عينو 

 :كاٟتكم بو ثبلثة أقواؿ
 .(ُ)أحدىا: ال يسمع كال ٭تكم لكثرة االشتباه فيو، كرجحو ٚتاعة   
 .(ِ)ها ك٭تكمكالثاين: أنو يسمع   
: أنو يسمعها كال ٭تكم، كاٟتاجة تندفع بسماع البينة (ّ)كالثالث كىو األصح    

 كالكتابة بذلك. 
أف العبد كالفرس ك٨تو٫تا إف كاف مشهورا أبف كاف من  رابعا كذكر بعضهم قوالن 

عبيد السلطاف ا١تشهورين أك كاف ٥تتصا بصفة يندر كجودىا ُب غَته كشامة ُب 
موضع من يديو، أك أصبع زائدة جاز اٟتكم بو، كإال فبل، كترؾ ذلك من لو رفع 

 .(ٓ)كقيده الرافعي بذلك، ىذه طريقة األصحاب، (ْ)نسبو
 :اإلماـ كالغزايل فقاال: األعياف اليت ال يؤمن فيها االشتباه نوعافكأما      

                                 

 
 .(َُٖ/ َُٖتفة احملتاج )

ركضة الطالبُت ، (ِٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ُِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)
(ُُ /ُٖٗ). 

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
 .(ُٖٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٕٓ

 .(ُٖٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ُِْ/ ُٖفاية النبيو )،ك(ٗ/ُْْتر ا١تذىب )، (ُِٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت)انظر: ( ْ)

 .(ِٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)



ُْٓ 

 

كالرقيق كالدكاب ففيو ا١تذكورة  أحد٫تا: ما ٯتكن ٘تييزه كتعريفو ابلصفات      
  .(ُ)األقواؿ
، فبل ترتبط الدعول (ِ)كاثنيهما: ما ال ٯتكن ذلك فيو لكثرة أمثالو كالكرابس     

 .(ّ)احداكاٟتكم بغيبة ُب عينو قوال ك 
إف قلنا: يسمع الدعول بعينو ك٭تكم، أك يسمعها أك ٭تكم فبل بد أف  التفريع:

 يذكر جنس ا١تدعى بو كنوعو كفيما يضبطها بو بعد ذلك، أقواؿ:
 .(ْ)أحدىا: ٬تب ذكر الصفات ا١تعتربة ُب السلم    
 .(ٓ)كاثنيها: ٬تب ذكر القيمة، كيستغٌت بو عن ذكر الصفات    
: إف كانت من ذكات األمثاؿ كجب ذكر الصفات، (ٔ)كاثلثها كىو أصحها    

كاستحب ذكر القيمة، كإف كانت من ذكات القيم كجب ذكر القيمة، كاستحب 
 كالشياتذكر الصفات، كينبغي أف يبالغ ا١تدعي ُب ذكر الصفات كالتعرض 

 .(ٕ)اماتشكال

                                 
 .(ِّٗ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب ) (،ُّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

، كقيل إنو ثوب خشن. معربفارسي ن القطن األبيض، الًكٍرابسي ابلكسر: ثوب م (ِ)
 .(ِّْ/ ُٔاتج العركس )، (ِٗٓ/ ِا١تصباح ا١تنَت )انظر: 

 .(ِّٗ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب ) (،ُّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(ُُْ/ ّا١تهذب )، (َّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٖٗ/ ُُالطالبُت )ركضة  (،َّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)
(ُٖ /ُْٖ). 

 .(ُٖٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب: انظر:  (ٔ)

ُٖٗ). 

/ َُالنجم الوىاج )، (َُْ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٖٗ/ ُُ) ركضة الطالبُتانظر:  (ٕ)
(َُ /ِْٕ). 



ُْٔ 

 

كقاؿ اإلماـ: "ال يكفي ُب العبد كاٞتارية كالفرس ك٨توىا ذكر صفات السلم،     
 .(ُ)كال بد من استيعاب األكصاؼ، كإ٪تا يكفي ذلك إذا كاف ا١تدعى بو دينان"

يكفي ذكر صفات السلم ُب ا١تثليات، كيشًتط استيعاب "كقاؿ ا١تاكردم:    
 اإلماـ.كالثاين موافق ١تا قالو  "الصفات ُب ا١تتقومات

قاؿ: "كأما ما ال ٯتكن ضبطو ابلصفات كاٞتوىر كالياقوت فيذكر لونو إف    
 .(ِ)اختلف كقيمتو"

 .(ّ)كقاؿ القاضي أبو الطيب كالبندنيجي كاإلماـ: "يكفي ذكر القيمة"    
كقد مر ذكر كجهُت ُب أنو ىل ٬تب ذكر أف العُت ُب يده أـ يكفي قولو:     

 .(ْ)"يلزمو تسليمها إيٌل"
/ كتب إىل قاضي بلد ا١تاؿ بذلك، فإذا (ٓ)ٍب إف قلنا: إنو ٭تكم هبا فإذا حكم   

كصل إليو أحضر ا٠تصم ا١تدعى عليو كأمره إبحضار ا١تدعى بو، فإذا أحضره 
فاعًتؼ أبنو موصوؼ ابلصفات ا١تذكورة نظر، فإف ادعى أف ىناؾ عبدان آخر 

قطعت الطلبة عنو ُب اٟتاؿ لبطبلف مثبلن ُب يده أك ُب يد غَته متصفان هبا أيضان ان
 . (ٔ)القضاء ابإلهباـ، كإف مل يظهر ذلك

 . (ٕ)قاؿ ا١تاكردم: "يسلم إىل طالبو"   

                                 
 .(ِٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 .(َّٕ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر: ( ِ)

 (ِٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ّ)

 .(ُّْ/ ٓ) ركضة الطالبُت، (ََٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 /أ(.ُِٖهناية اللوحة )( ٓ)

النجم الوىاج ، (ُٖٗ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ِٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)
(َُ /ِْٖ). 

 .(ِّٖ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٕ)



ُْٕ 

 

كقاؿ ابن القاص: "ال يسلم لو حىت ٭تلفو أف ىذا العبد ىو ا١تشهود لو بو عند 
 .(ُ)القاضي الكاتب"

ففي ما يفعل كإف أنكر أنو احملكـو بو كأنو موصوؼ ابلصفات ا١تذكورة     
اكردم، كاختار ىو األقواؿ اآلتية ُب التفريع على أنو يسمع البينة كال ٭تكم، قالو ا١ت

األصح عندم أف القاضي ا١تكتوب إليو يقبل الكتاب ك٭تكم تفصيبلن فقاؿ: 
كٮتَت صاحب اليد بُت أف يسلمو إىل ، ٔتوجب ما تضمنو من العبد ا١توصوؼ
بو معو على احتياط من ىربو إىل القاضي الطالب فيتم اٟتكم كبُت أف ٯتضي 

الكاتب، فإف عينو الشهود سلمو لو، كإال أبقاه ُب يده، كبُت أف يعطيو قيمة 
فإف أىب ٚتيعها ألزمو ، العبد ا١توصوؼ، فأم الثبلثة فعل خرج من حق الطالب

القاضي إعطاء قيمة العبد ا١توصوؼ؛ ألنو ثبت استحقاقو كصار ابالشتباه غَت 
يو كا١تغصوب إذا أبق، كال يلزمو تسليمو، كال يلـز على السفر بو إىل مقدكر عل

 .(ِ)القاضي األكؿ
القاضي بذلك إىل قاضي  كإف قلنا ابلصحيح أنو تسمع البينة كال ٭تكم فيكتب   

فإذا كصل إليو الكتاب أحضر ا١تدعى عليو كأمره إبحضار العُت ، بلد ا١تاؿ
ده الكتاب ففيما يستفيده ا١تدعي بذلك ا١توصوفة إف اعًتؼ هبا، فإف أثبت عن

 :طريقاف

                                 
 .(ِٖٔ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر:  (ُ)

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُُ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َِِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
ُْٕ). 



ُْٖ 

 

     ، أشهر٫تا: أف القاضي ينتزع العُت من ا١تدعى عليو كٮتتم عليها ٓتتم الـز
ك٬تعل ُب عنق العبد قبلدة كٮتتم عليها لئبل يبدؿ كيشهد إىل بلد الكاتب ليشهد 

 .(ُ)الشهود على عتقو مع االحتياط الذم إليو
 ؿ: كُب طريق االحتياط أقوا 

 .(ّ): أنو يسلمو ا١تدعي كأيخذ بو كفيبلن ببدنو(ِ)أشهرىا    
كقاؿ القاضي كالعبادم كالبندنيجي: "أيخذ الكفيل بقيمة العبد، فإذا كصل    

إىل بلد الكاتب، فإف شهد الشهود على ٯتينو حكم لو بو كأقره ُب يده ككتب  
 .(ْ)كتاابن اثنيان إىل القاضي ابٟتكم ليربأ الكفيل"

 كإف مل يشهدكا على ٯتينو فعلى ا١تدعي رده إىل صاحبو كمؤنة الرد.    
إذا شهدكا على ٯتينو ختم القاضي الكاتب عليو ختمان كقاؿ الشيخ أبو دمحم:    

اثنيان ككتب كتاابن اثنيان أبين حكمت بو، كيسلمو إىل ا١تدعي حىت يرده إىل القاضي 
دعي، كىو تطويل بغَت فائدة، كالشافعي الثاين فيطلق الكفيل كيسلم العبد إىل ا١ت

 .(ٓ)حكاه عن ابن أيب ليلى كضعفو
  .(ٔ)قاؿ الغزايل: كا٠تتم على ىذا القوؿ احتياط ال كاجب  

                                 
/ َُالنجم الوىاج ) ،(ِٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َِّ/ ٖ) التهذيبانظر:  (ُ)

ِْٗ). 

 .(َُٗ/ ُُة الطالبُت )ركض ،(ِٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِّْمنهاج الطالبُت )ص: ، (ِّٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر:  (ّ)
ُٓٓ). 

أسٌت ا١تطالب ،(َُٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ْ)
(ْ /ِّّ). 

 .(ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٓ)

 .(ِّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)



ُْٗ 

 

 . (ِ)، كجـز الرافعي بوجوبو(ُ)كأما أخذ الكفيل ففي كجوبو كجهاف  
الثمن  كالقوؿ الثاين: أف القاضي أيمر ربو ببيعو أك يبيعو ىو من ا١تدعي كيقبض   

من ضمانو ابلثمن ا١تعُت،  أخذك٬تعلو عند عدؿ أك يكفل بو مليئان حىت إف تلف 
كأخذ الكفيل ىنا كاجب قطعان، كيسلم العبد إليو، فإف سلم للمدعي بشهادة 
الشهود على عينو عند القاضي الكاتب كتب إىل ا١تكتوب إليو أكال برد الثمن أك 

لبيع صحيح كيسلم الثمن إىل ا١تدعى عليو، براءة الكفيل كأبف بطبلف البيع بو، فا
كىذا بيع يتواله القاضي للمصلحة، كبيع الضواؿ، كُب القولُت إشكاؿ، كىذا 

 .(ّ)البيع عن ا١تدعى عليو دكف ا١تدعي
كينبغي أف يقيد ٔتا إذا مل يرض بتسليمو من غَت توثق، فإف رضي بتسليمو    

 اٟتاؿ فينبغي أف ال ٬ترب عليو.يتبُت حىت 
كالثالث: أنو يسلم إليو كتؤخذ منو قيمتو تدفع إىل ا١تدعى عليو للحيلولة،     

 .(ْ)كىذه القيمة تسًتد على كل حاؿ إال أف يتلف العبد ُب يد ا١تدعي كمل يثبت
فإف كاف ا١تكتوب بو جارية ففي بعثها إىل بلد الكاتب كجهاف، فإف قلنا:    

/ ظاىر (ٓ)رؽ بينها كبُت العبد، كىويبعث هبا كىو ا١تشهور فمنهم من قاؿ: ال ف
 .(ِ)( ُ)النص، فيأٌب فيو ا٠تبلؼ ا١تتقدـ

                                 
هناية ا١تطلب الوجو األكؿ: الحتياط كعدـ الوجوب. كالوجو الثاين: الوجوب. انظر: ( ُ)

(ُٖ /ِّٓ). 

 .(ِٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

هناية احملتاج ، (َُٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)
(ٖ /ِٕٔ). 

النجم الوىاج ، (ُْْ/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ِٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)
(َُ /ِْٗ). 

 /ب(.ُِٖهناية اللوحة )( ٓ)



َِْ 

 

 .(ّ)كمنهم من قاؿ: ال يسلم إىل ا١تدعي، بل إىل أمُت ُب الرفقة   
 .(ْ)كاستحسنو الرافعي   
 .(ٓ)كصححو النوكم، بل قاؿ: ىو الصواب 

فإف قلنا: يرسل مع أمُت فيحتمل أف يقاؿ: ال ٬تب الكفيل كال أخذ القيمة    
للحيلولة، كيد األمُت انئبة عن يد ا١تدعى عليو، ك٭تتمل أف يقاؿ: ٬تب، كيد 

 األمُت انئبة عن يد ا١تدعي، كىو ظاىر كبلمهم.
رضي  -كالطريق الثاين: أنو سيفيد بذلك ثبلث فوائد، اثنتاف قا٢تما الشافعي    

فقاؿ: إف البينة ابٟتق إذا حضرت بلد ا١تكتوب إليو كذكرت لو أف ىذا  -هللا عنو 
ىو الذم شهدكا بو عند القاضي فبلف لفبلف، ككتب بو مل ٭تتج إىل إثبات 

 .(ٔ)شارة إليو أبنو ا١تشهود بوعدالتهم كال إىل إعادهتم الشهادة، كتكفي اإل
كالثالثة ذكرىا ا١تاكردم كىي: أف العبد لو مات استحق ا١تدعي هبذه الشهادة    

 .(ٕ)على ذم اليد قيمة عبد على نعتو ككصفو
 .(ٖ)كاقتصر اإلماـ كالغزايل على الفائدة األكىل   

                                 

 
 (.ُِْانظر: )ص: (ُ)

 (.ِٗٓ-ِٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ِ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِْٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر:  (ّ)
ِٖٓ). 

 .(ِٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ْ)

 .(َُٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:   (ٓ)

 (.ِِٖ/ ٔ( انظر: األـ )ٔ)
 (.ُِٗ/ ُٔ( انظر: اٟتاكم الكبَت )ٕ)
 (.ِّٓ/ ٕ( الوسيط ُب ا١تذىب )َٗٓ-َٖٓ/ ُٖ( انظر: هناية ا١تطلب )ٖ)



ُِْ 

 

 ورة:ثفروع من
ال تسمع الدعول كالبينة على الغائب إبسقاط حق لو، كما لو ادعى أنو ابتاع   

من دار شركة زيد الغائب، كأنو عفى عن شفعتو كأف لو بينة تشهد لو بو،  سهمان 
كأراد ٝتاعها كالكتابة بذلك إىل بلد زيد خشية من مطالبتو ابلشفعة ىناؾ 

 .(ُ)دعواه الشفعةكجحود العفو؛ ألف ٝتاعها بعفوه إ٪تا يكوف بعد 
ككذا لو قاؿ: "كاف لو علٌي ألف قضيتو إايه أك أبرأين منو كيل بينة كال آمن     

إف خرجت إليو أف يطالبٍت ك٬تحد القبض أك اإلبراء فاٝتع بينيت كاكتب بذلك 
إىل قاضي بلده" مل ٬تب؛ ألف الدعول بذلك كالبينة ال تسمع إال بعد ا١تطالبة 

 .(ِ)ابٟتق
اضي ُب نظَت ذلك حيلة ُب إثباتو، كىو أف يدعي مدع أف لو ُب ذمة كذكر الق   

رب الدين نظَت ىذا الدين كأف لو على ىذا كذا كأين أستحق استيفاءه منو من ما 
لغَته ُب ذمتو، فيدعي ا١تدعى عليو اإلبراء أك القبض كيقيم البينة فَتجع القاضي 

أك ابٟتكم إف كاف قد كيكتب بذلك إىل قاضي بلد رب الدين بسماع البينة 
 حكم، لكن ىذا منو بناء على صحة الدعول على غرًن الغرًن الغائب.

كقد تقدـ أف ُب ٝتاع الدعول على غرماء ا١تيت كا١تفلس من كجهُت،    
، كىذا أكىل اب١تنع، كالقاضي صحح الدعول على غرًن ا١تيت (ّ)أصحهما: ا١تنع

 . (ُ)الذم ال كارث لو

                                 
/ َُ(، ٖتفة احملتاج )ُُّ/ ٔمغٍت احملتاج )(، ُّٔ/ ْ( انظر: أسٌت ا١تطالب )ُ)

ُٔٔ.) 
/ ْ(، أسٌت ا١تطالب )ُٔٔ/ َُ(، ٖتفة احملتاج )ِِِ-ُِِ/ ُٔ( انظر: اٟتاكم )ِ)

ُّٔ.) 
 (.ُّٓ/ ْ(، ركضة الطالبُت )ُٔ/ ٓ( انظر: العزيز شرح الوجيز)ّ)



ِِْ 

 

بلح طريقان آخر: كىو أف يدعي إنساف أف رب الدين كذكر الشيخ ابن الص  
أحالو بو فيعًتؼ ا١تدعى عليو ابلدين لربو كابٟتوالة، كيدعي أنو أبرأه منو أك قبضو 

 .(ِ)قبلها فيسمع الدعول بذلك كالبينة، كإف كاف رب الدين حاضران ابلبيت
كخشي جحوده ككذا لو ادعى أنو ابتاع منو ىذه الدار أك اهتبها كلو بذلك بينة   

 .(ّ)كطلب ٝتاعها مل يسمعها؛ ألف ٝتاعها إ٪تا يكوف بعد إنكاره
كلو ادعت زكجة الغائب أنو طلقها كأرادت إقامة البينة بو حسب من جحوده    

، (ْ)فإف مل تـر ا٠تركج إليو ال تسمع بينتها قطعان، كإف رامتو ففي ٝتاعها كجهاف
 . (ٓ)كجو السماع: االحتياط للفركج

اف ُب يده أمة فادعى أنو اشًتاىا من فبلف الغائب كأعطاه عنها كطلب كلو ك  
ٝتاع دعواه كبينتو بذلك مل ٬تب، إال أف تقـو بينة ابستحقاقها للمعُت بدركها 

 .(ٔ)الستحقاقو الرجوع ابلثمن
ككذا لو ادعت ا١تسًتقة أهنا حرة األصل كأقامت بو بينة فسأؿ مدعي رقها أف    

تسمع بينتو أبنو ابتاعها من الغائب ٝتعت الستحقاقو الرجوع، كأما غَت ا١تسًتقة 
 .(ٕ)اليت مل يتقدـ إقرارىا برؽ فبل ٖتتاج ُب اٟترية إىل بينة، كتصدؽ فيها

                                 

 
 (.َُُ/ ِ(، ا١تهذب )َُٖ/ ْ(، التهذيب )ُّْ/ ٔ( انظر: هناية ا١تطلب )ُ)
 (.ّٓٓ/ ِ( انظر: فتاكل ابن الصبلح )ِ)
 (. ُِ/ ُْ(، ْتر ا١تذىب )ُِِ/ ُٔ( انظر: اٟتاكم الكبَت )ّ)
ْتر ، (ُِِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) يسمعها. كالثاين يسمعها. انظر: ال أحد٫تا:( ْ)

 . (ُِ/ ُْا١تذىب )
  (ُِ/ ُْْتر ا١تذىب )( ُِِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )( انظر: ٓ)
 (.ُِ/ ُْ(، ْتر ا١تذىب )ِِِ/ ُٔالكبَت )( انظر: اٟتاكم ٔ)
 (.ُِ/ ُْ(، ْتر ا١تذىب )ِِِ/ ُٔ( انظر: اٟتاكم الكبَت )ٕ)



ِّْ 

 

بتياعها من الغائب لَتجع عليو مل فإف سأؿ صاحب اليد أف تسمع بينتو اب   
يسمعها، كالفرؽ أف شهادة اٟترية مسموعة على كل ذم يد ابقية أك زائلة، كقو٢تا 

ة، كيستحق بتالثا /(ُ)ة دكف ذم اليدبتُب اٟترية مقبوؿ على غَت ذم اليد الثا
 .(ِ)صاحب اليد إحبلؼ البائع أهنا ليست ْترة

ها كتب لو إبحبلؼ بو من حريت فإف سأؿ القاضي أف يكتب لو ٔتا حكم   
 . (ّ)درؾا١تالبائع، كمل يكتب لو برجوع 

كلو شهد عند القاضي شاىد كاحد ٔتلك لرجل كذكر ا١تدعي أف لو شاىدا   
آخر بو ُب بلد آخر فسأؿ القاضي أف يكتب لو شهادة الشاىد إىل قاضي بلد 

و ليتوىل تكملة الشاىد اآلخر، فإف كاف ا١تلك ُب بلد الشاىد اآلخر كتب إليو ب
 . (ْ)البينة كينفذ اٟتكم كما مر

كإف كاف ُب بلد ىذا القاضي مل يكتب لو ابلشهادة، بل يقيم الشاىد عند ذلك  
 .(ٓ)كينقل شهادتو إىل ىذا

كلو أف رجبل أك امرأة ادعى أف لو كلدا ُب بلد آخر كسأؿ القاضي ٝتاع بينتو    
بنسبو كحريتو، أك أبنو كلد على فراشو ليكتب بو إىل قاضي البلد، فإف كاف الولد 
قد مات كىو يطلب مَتاثو أك اسًتؽ ٝتعت بينتو ككتب هبا، سواء ذكر اسم 

ف كانت البينة تشهد ابٟترية دكف ا١تسًتؽ أـ ال، ٓتبلؼ ا١تلك فإنو ينتقل، فإ

                                 
 /أ(.ُِٗهناية اللوحة )( ُ)

 (.ُِ/ ُْ( انظر: ْتر ا١تذىب )ِ)
 (.ِِِ/ ُٔ( انظر: اٟتاكم الكبَت )ّ)
 (ُِ/ ُْْتر ا١تذىب )(، ِِّ-ِِِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(ُِ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِِِ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)



ِْْ 

 

النسب مل يسمعها، إذ مل يثبت لو نسب، كلو شهدت ابلنسب دكف اٟترية فإف  
 كاف ثبوتو موجبان للحرية تبعها ككتب هبا، كإال فبل.

كإف مل يكن الولد ميتان كال مسًتقان مل يسمعها، ألنو مل يتعلق هبا ُب اٟتاؿ حق  
 .(ُ)لطالب كال مطلوب

أف تكوف العُت ا١تدعى عنها حاضرة ُب البلد غائبة عن اجمللس،  اين:القسم الث  
فإف كاف ا٠تصم حاضران نظر فإف كانت العُت ال ٯتكن إحضارىا، فإف كاف عقاران 

 .(ِ)أخذهأقاـ البينة عليو بتلك اٟتدكد ك 
فإف قاؿ الشهود: "نعرؼ عينو دكف حدكده" بعث القاضي من يسمع البينة   

بنفسو، فإف كاف ا١تشار إليو ابٟتدكد ا١تذكورة ُب الدعول على عينو أك حضر 
 .(ّ)حكم بو، كإال فبل، كإف كاف مشهورا مل ٭تتج إىل ٖتديده

                                 
إحداىا: أف يطلب ذلك؛ ألف الولد قد مات  فلهذا الطالب ُب طلبو ثبلثة أحواؿ: (ُ)

 فيجوز
قاضي ذلك البلد ليحكم لو ٔتَتاث  إىل للقاضي أف يسمع البينة بذلك كيكتب بو     

 كاٟتاؿ كلده.
قد اسًتقو ٝتع البينة بنسبو كحريتو،  ُب يد منلثانية: أف يذكر أف الولد حي، كأنو ا    

  ككتب هبا إىل 
كاٟتاؿ الثالثة: أف ال يذكر  أك مل يذكره. اسم ا١تسًتؽقاضي ذلك البلد، سواء ذكر     

  الطالب 
اٟتاكم الكبَت انظر:  .اسًتقاؽ الولد، كال موتو، فبل ٬توز أف يسمع البينة كال يكتب هبا    

 (.ُْ-ُّ/ ُْىب )ْتر ا١تذ ،(  ِِْ-ُٔ)

 .(ُُٗ/ ُُ(، ركضة الطالبُت )َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(ِّْ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ُُٗ/ ُُ) ركضة الطالبُتانظر:  (ّ)



ِْٓ 

 

كإف مل يكن عقارا كالشيء ا١تتنقل كما أثبت ُب األرض أك ركز ُب اٞتدراف    
كقلعو تضر فيضبطو ا١تدعي اب١تكاف كالصفات أك ٭تضر القاضي عنده، أك يرسل 

 .(ُ)ع الشهادة على عينو، كقد تقدـ ذلك كلومن يسم
كإف كاف ٯتكن إحضاره، فإف كاف متميزان عن غَته مشهوران كالعبد ا١تشهور جاز    

ٝتاع الدعول كالبينة كاٟتكم بو ُب غيبتو كما مر ُب ما إذا كاف غائبان عن البلد، 
 .(ِ)ككذا إذا عرؼ القاضي كالشهود

عند القاضي كالشهود مل تسمع البينة كال ٬توز  كإف مل يكن مشهوران كال معركفان   
اٟتكم اعتمادان على الصفة، كشبهو القفاؿ ٔتا إذا كاف ا١تدعى عليو حاضران ُب 

 .(ّ)البلد ال تسمع الدعول عليو كىو غائب عن اجمللس
قاؿ الرافعي: "كُب الصورة ا١تشبو هبا خبلؼ أيٌب، كيشبو أف ٬تيء ىنا، فإف جاء  

انتظم أف ترتب فيقاؿ: إف مل تسمع البينة على العُت الغائبة عن البلد اعتمادا على 
الصفة فأكىل أف ال تسمع على اٟتاضرة، كيؤمر إبحضارىا، كإف ٝتعناىا ىناؾ 

 . انتهى.(ْ)فهنا كجهاف"
كاإلماـ صرح أبف ذلك ا٠تبلؼ ال أيٌب ىنا، كجـز أبف القاضي ال يسمع البينة    

ىنا كال ٭تكم، كأنو ال ٮترج على األقواؿ ا١تتقدمة ُب العُت الغائبة عن البلد، كفرؽ 
  .بينهما

ك٬تب على ا١تدعى عليو إحضار العُت ا١تدعى هبا إف اعًتؼ أف عنده عينان 
نة على عينها، ٓتبلؼ العُت الغائبة عن البلد فإف عليو ابلصفة ا١تذكورة لتقاـ البي

                                 
 .(ُّٖ/ ٔمغٍت احملتاج )(، ُّٓ-َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

 .(ِّْ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ُُٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ِ)

 .(ُُٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(َّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)



ِْٔ 

 

كقاؿ الغزايل: "ال ٬تب عليو إحضار الكرابس، ، (ُ)للمشقة تسليمها ال إحضارىا
ألنو يتماثل، كإف أحضر كىو يفهم أف الكرابس ا٠تاص ال بتوجو الدعول كالبينة 

  .قاؿ الرافعي: كال شك ُب بعد ىذا الكبلـ، (ِ)على ٯتينو"
 يعرؼ أف ُب يده عينا بتلك الصفة صدؽ بيمينو، فإف حلف كاف للمدعي كإف مل

كفيو كجو أنو ليس لو دعول ، (ّ)أف يدعي عليو بقيمتها، الحتماؿ تلفها ُب يده
القيمة اثنيا، فلو أراد أف ٭تلف على نفي استحقاؽ ا١تدعى بو فالظاىر أنو أيٌب 

/ كأراد أف ٭تلف على نفي (ْ)ليوفيو ا٠تبلؼ ا١تتقدـ فيما إذا أنكر أنو احملكـو ع
 .(ٓ)االستحقاؽ، كقضية كبلـ الفوراين القطع ّتوازه ىنا

كإف نكل فحلف ا١تدعي أك أقاـ بينة أبف ٖتت يده عينان بتلك الصفة كلف     
 (ٔ)إحضاره كحبس، كال يطلق إال إبحضاره أك دعول تلفو فيقبل قولو فيو

كإف كاف خبلؼ قولو السابق، كيؤخذ منو القيمة ٓتبلؼ ما إذا ادعى الغاصب    
تلف ا١تغصوب فإنو ال يقبل قولو ُب التلف، كعلى كجو كطرده بعضهم ىنا فإف 

 .(ٕ)أحضر فعلى الشهود على الوصف إعادة الشهادة على العُت

                                 
 .(َّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 .(َّّ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )انظر:  (ِ)

 .(ُّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ّ)

 /ب(.ُِٗانظر: اللوحة )( ْ)

 .(ُِٓ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر: ( ٓ)

/ ِفتح الوىاب )، (ِّْمنهاج الطالبُت )ص:  ،(ُُٗ/ ُُ) ركضة الطالبُتانظر: ( ٔ)
(ِ /ِٕٔ). 

/ ٔمغٍت احملتاج ) (،ُْٖ/ َُ(، ٖتفة احملتاج )ُّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)
ُّٗ.) 



ِْٕ 

 

١تدعى عليو ال قاؿ الغزايل: "فإف علم ا١تدعي حيث ال بينة لو، أم ابليد أف ا   
يبايل ابٟتلف على أنو ليس ُب يده فطريق اٞتـز لو أف يصرؼ الدعول إىل القيمة 

 .(ُ)هما مل يطلب العُت"مكيثبت ا١تالية ابلشهادة على الوصف 
كقد تقدـ منو مثل ىذا ُب العُت الغائبة عن البلد تفريعان على القوؿ أبف البينة    

، كأعاده ىنا ليبُت أف اٟتكم ال ٮتتلف بُت (ِ)ال تسمع ابلعبد ا١توصوؼ ُب الغيبة
حضور العبد ُب البلد كغيبتو كإف اختلفت ُب ٝتاع الشهادة على الوصف، كقدـ 

 .(ّ)الكبلـ فيو ىناؾ
كلو ردد الدعول بُت العُت كالقيمة ُب ىذه اٟتالة أك ُب حالة تردده ُب بقاء     
ف كانت ابقية استحق عليو تها كذا، فإقيمُت كتلفها فقاؿ: غصبت مٍت عينا الع

  (ْ)ردىا، كإف كانت اتلفة استحق عليو قيمتها كىي كذا
 :كدة كجهاف أيتياف ُب كتاب الدعولففي ٝتاع الدعول ا١ترد    

أحد٫تا: ال تسمع، فيدعي العُت ك٭تلفو ٍب يدعي القيمة ك٭تلفو على األصح كما  
 .(ٓ)تقدـ
نو ال يلزمو رد كعليو عمل القضاة: أهنا تسمع للحاجة، فيحلف أ (ٔ)كأكال٫تا   

  .العُت كال قيمتها

                                 
 .(َّّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ُ)

 (.ُّْانظر: )ص:( ِ)

 .(ِّٗ/ ٕ)انظر: ا١تصدر السابق. ( ّ)

مغٍت احملتاج  (،ِٕٖ-ِٖٔ/ ُّالعزيز شرح الوجيز )، (ّٖٔاللباب )ص: انظر:  (ْ)
(ٔ /ُّٗ)    . 

ٖتفة احملتاج ، (ُّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ِّٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)
(َُ /ُّٖ). 

 .(ُِٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)



ِْٖ 

 

كإف كاف ا١تدعى عليو غائبان فاٟتكم كما تقدـ، كتؤخذ العُت ٦تن ىي ُب يده لتقاـ 
 .(ُ)البينة عليها

مؤنة إحضار العُت ا١تدعى هبا اٟتاضرة ُب البلد إىل ٣تلس اٟتكم إف ثبت  فرع:
على ا١تدعى عليو، قاؿ القاضي: "فلو كاف الدعول غصبان كاف عليو أهنا للمدعي 

أيضا مؤنة النقل إىل دار ا١تدعي، أم إذا كاف الغصب فيها، كإف مل يثبت فمؤنة 
اإلحضار كالرد ٚتيعا على ا١تدعي، كال ٕتب أجرهتا ُب تلك ا١تدة كال أجرة ا١تدعي 

 .(ِ)فيطالبو ابٟتضور
د ا١تكتوب إليو إىل بلد الكاتب لتقاـ البينة على كأما مؤنة إحضارىا من بل    

مل يرجع ٔتؤنة  ،عينها فالذم قالو األكثركف أف مدعيو ٭تضره، فإف مل يثبت أنو لو
، كىذا ابتياعإحضاره، كعليو مؤنة رده إىل موضعو إف كجب رده أبف أخذه بغَت 

 .(ّ)اإلطبلؽ يقتضي أف عليو ٚتيع نفقتو
مؤنة السفر، ك٭تتمل أف ٮترج على ا٠تبلؼ  زائديو ك٭تتمل أف يقاؿ: ٬تب عل   

ُب نفقة العامل ُب السفر كُب نفقة الصيب ُب اٟتج إذا أحـر كليو بو، كأف يثبت أنو 
 لو مل يرجع هبا قطعا.

                                 
/ ٖهناية احملتاج )، (ِّْمنهاج الطالبُت )ص: ، (ُِٗ/ ُُ) ركضة الطالبُتانظر:  (ُ)

ِٕٕ). 

كفاية النبيو ،  (ُّٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِّٓ/ ُِشرح الوجيز) العزيزانظر:  (ِ)
(ُٖ /ُِْ). 

/ ُُركضة الطالبُت ) (ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َِٓ/ ٖ) التهذيبانظر: ( ّ)
ُّٗ). 



ِْٗ 

 

كأما مؤنة اإلحضار قاؿ الرافعي: "فمقتضى قو٢تم ُب اٟتالة األكىل أهنا على    
و ظاىر إذا ثبت أف ا١تدعى عليو غصب ا١تدعى عليو أنو يرجع هبا ىنا عليو، كى

 .(ُ)العُت ُب بلد القاضي الكاتب دكف ما إذا غصبها ُب بلد ا١تكتوب إليو"
كقاؿ السرخسي: "ينفق القاضي على النقل من بيت ا١تاؿ، فإف نفدت    

لمدعي لـز ا١تدعى عليو رد القرض، كإال لـز لاستقرض، فإف ثبت أف ا١تاؿ 
العُت ُب ىذه اٟتالة ١تدة اإلحضار كالرد إذا مل يثبت أنو ا١تدعي، كٕتب أجرة مثل 

 .(ِ)للمدعي ٓتبلفو ُب الصورة األكىل"
ُب الغصب فيما إذا بعث العبد  (ّ)كيتجو أف ٬تيء فيو ا٠تبلؼ ا١تتقدـ   

 .(ْ)ٟتيلولة ىل يضمن منافعو؟ا ١تدةا١تغصوب ُب شغل فأحدث 
 الركن السادس: احملكوم عليو.  

األصل أف القاضي ال يسمع بينة كال ٭تكم إال ْتضرة ا٠تصم، كلذلك تشًتط     
اإلشارة إىل ا١تشهود عليو عند اٞتمهور خبلفا أليب إسحاؽ، كقد ترؾ ىذا األصل 

 .    (ٓ)ألمور تقتضيو
كبيانو: أف ا٠تصم إف كاف غائبان ُب ا١تسافة ا١تعتربة ُب اٟتكم على ما سيأٌب جاز   

كإف مل يكن غائبان ُب ، (ٔ)كالبينة عليو كاٟتكم عليو ُب غيبتو كما مرٝتاع الدعول 

                                 
 .(ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)نظر: ا (ُ)

 النجم الوىاج ،(ُّٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) انظر:( ِ)
(َُ /ِِٓ). 

 .(َّٔ/ ْ) التهذيب. انظر: أحد٫تا: ال ٬تب. كالثاين: ٬تب فيو كجهاف: (ّ)

 .(ِّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ا١تذىب ىو عدـ الضماف. انظر: ( ْ)

 (ّّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ٓ)

 .(ّّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُٔ/ ُّالبياف )، (ُّّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٔ)



َّْ 

 

، فإف كاف ُب البلد لكنو غاب عن اجمللس كال عذر لو عن (ُ)ا١تسافة ا١تذكورة
  :كالبينة طريقاف (ِ)اٟتضور ففي جواز ٝتاع الدعول عليو
 .(ّ)أحد٫تا: فيو كجهاف، أصحهما: ا١تنع

 .(ٓ): القطع بو(ْ)كالثاين   
كإطبلقهم يدؿ على أنو ال يشًتط التعرض للجحود ُب الدعول، كقد تقدـ ُب   

 الدعول على الغائب أف فيو خبلفان. 
 :از القضاء عليو ُب غيبتو طريقاففإف قلنا: تسمع الدعول عليو كالبينة ففي جو    

: ال، حىت ٭تضر كيقوؿ: "ٝتعت البينة عليك (ٔ)أحد٫تا: فيو كجهاف، أصحهما
 .(ٕ)كنو من جرحها كدفعها، فإف مل يفعل قضى عليوبكذا"، كٯت

 ك٭تلف القاضي ا١تدعي على نفي ا١تسقطات.، كاثنيهما: نعم     
 كالطريق الثاين: القطع اب١تنع.    

                                 
مسافة العىٍدكىل، كىي أف يكوف ٔتكاف لو انطلق الرسوؿ إليو بيٍكرة، ألمكنو كىي ( ُ)

هناية ا١تطلب انظر:  الذىاب كالرجوع إىل منزلو قبل أف ٬تٌن الليل، ىذه مسافة العىٍدكىل.
(ُٖ /ّٓٔ). 

 /أ(.َِِهناية اللوحة )( ِ)

 .(ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)
 كالوجو الثاين: جواز ٝتاع البينة.

 أم: من الطريقُت. (ْ)

-ّّٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُٔ/ ُّالبياف )، (ُّّ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٓ)
ّْٓ.) 

 .(ُٖٓ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِّٓ/ ُِ)زالعزيز شرح الوجيىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)

( أدب القضاء البن أيب الدـ ) ِٖٔ-ِٖٓ/  ُأدب القاضي ال بن القاص ) انظر: ( ٕ)
 .( َِ/ ُِ( ، ركضة الطالبُت ) ُٖٓ-ُٕٓ) ص: 



ُّْ 

 

كإف كاف حاضران ُب اجمللس فادعي عليو ففي جواز ٝتاع البينة قبل جوابو     
 .(ُ)طريقاف مرتباف على الطريقُت، كأكىل اب١تنع

كتغلب كتعذر  زتوارم أك تعز لاف يتعذر إحضاره إىل ٣تلس اٟتكم كإف ك   
إحضاره من جهتو كمن جهة صاحب الشرطة، فَتسل القاضي من ينادم على 
ابب داره أنو إف مل ٭تضر ٝتع الدعول كالبينة كحكم عليو، فإذا فعل كمل ٭تضر 

ٟتاكم كالبحر قاؿ أصحاب ا ، (ِ)ٝتع الدعول كالبينة كحكم عليو على ا١تذىب
ففي توقف اٟتلف على طلبو  ،كالعدة: كال ٭تلف، كعلى األكؿ لو كاف ككيبل

  (ّ)كجهاف أليب العباس الركايين، قاؿ: ككذا لو كاف للغائب ككيل
قاؿ ابن القاص: "كا١تذىب أف القاضي ال يوكل عنو ككيبل بعد أف يبعث من    

ينادم على اببو ْتضرة عدلُت ثبلاث أنو إف مل ٭تضر إىل ٣تلس اٟتكم ٝتع خصمو 
 .(ْ)فبلف ككل عليو"

كىذا ٬توز أف يكوف تفريعان على الوجو ا١تتقدـ ُب الغائب أف القاضي ينصب     
 .(ٓ)عليو، ك٬توز أف يكوف ٣تزكما ىنان، كيفرؽ عنو مسخران يسمع الدعول

قاؿ القاضي: "كلو حضر ا٠تصم ٣تلس اٟتكم كىرب منو قبل أف يسمع    
 حكم عليو ببل خبلؼ".  ،القاضي البينة أك بعد ما ٝتعها كقبل أف ٭تكم

قاؿ ا١تاكردم كالركايين: "كىل ٭تكم على ا١تتوارم عند تعذر إحضاره كالنداء    
 مُت خصمو تنزيبلن لتواريو منزلة نكولو؟على اببو بي

                                 
 .(ُّٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

/ ٔ( ، البيػاف ) َُْ/ ْ( ،التهػذيب ) ُٖٖ/ ِ( ، ا١تهذب ) ِّّ/ ٔ( اٟتاكم )  ّ) 
ٔ /ُّّ.) 

 (.َِْ-َِّ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر: ( ْ)

 .(ُٖٖ/ َُٖتفة احملتاج )(، ّٓٓ-ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)



ِّْ 

 

فيو كجهاف: أشبههما: نعم، لكن بعد أف ينادم على اببو ٝتع الدعول عليو    
ك٭تكم عليو ابلنكوؿ، فبعد ىذا تسمع الدعول عليو، ٍب بعد النداء أبنو ٭تكم 
عليو ابلنكوؿ؛ فإف مل ٭تضر قضى بنكولو كرد اليمُت على ا١تدعي، فإف حلف 

 .(ُ)ا ادعاه"حكم لو ٔت
  فروع:
لشهادة على الشهادة ُب ىل ٬توز القضاء على الغائب كالكتابة بذلك كا األول:

 العقوابت؟
: أنو ٬توز ذلك ُب حدكد اآلدميُت  (ِ)فيو ثبلثة أكجو، اثلثها أصحها    

كال ٬توز ُب حدكد هللا كحد الزان كحد الشرب كقطع ، (ّ)كالقصاص كحد القذؼ
ة ٬توز ذلك فما اجتمع فيو حق هللا تعاىل كحق اآلدمي كالسرقالطريق، كعلى ىذا 

 .(ْ)هللا تعاىل، كىو ا١تاؿ دكف القطع قفيو ٟتق اآلدمي دكف ح
 كال فرؽ ُب كتاب القاضي فيها بُت كتاب اٟتكم ككتاب النقل عند اٞتمهور.   
كقاؿ الفوراين: "ُب كتاب النقل، فأما كتاب اٟتكم فإنو يقبل ُب اٟتقُت قوالن     

 .(ٓ)كاحدان، كىو مقتضى جواز اٟتكم ابلعقوابت ُب الغيبة قطعان"
لكنو ذكر ُب موضع آخر ُب جواز اٟتكم هبا قولُت، كٯتكن أف ٭تمل كبلمو    

 يفاء. ٍب غاب قبل االست ْتضرتواألكؿ على ما إذا كاف اٟتكم 

                                 
/ َُاحملتاج )ٖتفة ، (ُٗ/ ُْ) ْتر ا١تذىب، (َِّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

ُٖٖ). 

 .(ُٔٗ/ ُُركضة الطالبُت ) (ّٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (َِْ/ ٖالتهذيب )، (ََّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ّ)
ّٕٓ). 

 .(ّٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ََّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 .(ُٕٗ/ ُُُت )ركضة الطالبانظر:  (ٓ)



ّّْ 

 

 :وز اٟتكم فيها على الغائب كجهافُب مسافة الغيبة اليت ٬ت الثاين:  
ن الرجوع إىل أحد٫تا: أهنا ما فوؽ مسافة العدك اليت يتمكن ا١تنكر إليها م   

و ُب بقية يومو، فمن كاف على مسافة العدكم فما دكهنا فيا١توضع الذم أنكر 
 .(ُ)اإلماـ كالغزايل فهو حاضر، كمن كاف فوقها فهو غائب، كاختاره

 .(ّ): أف ا١تسافة البعيدة مسافة القصر، كما دكهنا قريبة/(ِ)كالثاين    
: "مل ٭تد العراقيوف الغيبة ْتد، كإ٪تا اشًتطوا خركجو "البػػػياف"كقاؿ صاحب     

 .(ْ)من البلد"
قاؿ ا١تاكردم كغَته: "كاعتبار بيعد ا١تسافة ُب جواز القضاء على الغائب فيما     

إذا كاف ا٠تصم ُب ٤تل كالية ىذا القاضي، فإف كاف خارجا عنها فالبعيد كالقريب 
 .(ٓ)"كاٟتكم سواء ُب جواز ٝتاع الدعول عليو كالبينة

ا أف يكوف ُب الثالث: من أتى القاضي مستعداين إىل خصمو ليحضره فخصمو إم
 البلد أك خارجو.

اٟتالة األكىل: أف يكوف ُب البلد، فإف كاف ظاىران ٯتكن إحضاره كجب إحضاره 
 .(ٔ)إىل ٣تلس اٟتكم مطلقان 

: "٭تضر ذكم الصيانة كا١تركءة إىل داره ال إىل ٣تلس سريجكقاؿ ابن     
 .(ٕ)اٟتكم"

                                 
 .(ِّّ -ّّّ/ٕالوسيط )، (ّٔٓ - ّٕٓ/ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 /ب(.َِِهناية اللوحة )( ِ)

 .(َُٔ/ ُّالبياف )(، ُٗٗ-ُٖٗ/ ٖ) التهذيبانظر: ( ّ)

 .(َُٔ/ ُّالبياف )انظر: ( ْ)

 .(َّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ُْٗ/ ُُالطالبُت )ركضة ، (ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) (ٔ)

 .(ُْٗ/ ُُ( ،ركضة الطالبُت )ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)



ّْْ 

 

: إذا كاف ا٠تصم من ذكم ا١تركءات  (ُ)أبو الفتػػػح سليمكقاؿ      كأبو ا١تكاـر
كتوىم القاضي أف ا١تستعدم يقصد ابتذالو بذلك ال يستحضره، بل يبعث إليو 
من يسمع الدعول عليو ك٭تلفو إف كجبت عليو ٯتُت إٟتاقا لو ابحملررة، كسيأٌب ُب 

ا١تقادير ٔتا يبعد الدعاكل عن االصطخرم أف دعول السفلة ال تسمع على ذكم 
 .(ِ)كقوعو كاستئجاره لكنس داره، كىو ُب االستعداء أكىل

جب القاضي فبلف على كاإلحضار قد يكوف ٓتتم من القاضي منقوش عليو ا  
كقد يكوف ابألعواف ا١ترتبُت على ابب ، (ّ)ع أك ٨توهمشطُت رطب، أك 

ا١تاؿ، كلو أف  كأجرة العوف على الطالب إف مل يكن لو رزؽ من بيت، (ْ)القاضي
 .(ٓ)٬تمع بُت ا٠تتم كالعوف إف احتاج إىل ذلك

د مستدعيو بذلك عليو شاىدين، ك٭تضر٫تا شهأفإف بعث إليو ا٠تتم فلم ٬تب    
 .(ٔ)إىل القاضي يشهداف ابمتناعو، فإف عرؼ عدالتهما كإال سأؿ عنهما

هما أنفذ إىل : "كٮتفف السؤاؿ، فإذا ظهرت عدالت-هنع هللا يضر  –قاؿ الرافعي     
 .(ٕ)ليحضره" –كىو كايل اٟترب  -صاحب الشرطة 

                                 
اشتغل قبل الفقو ابلتفسَت ، أبو الفتح الشيخ اإلماـ سليم بن أيوب بن سليم الرازمىو  (ُ)

، تفقو على الشيخ أيب حامد، من تصانيفو: كتاب التفسَت، كاجملرد ُب كاٟتديث كاللغة
، (ّٖٖ/ ْطبقات الشافعية الكربل للسبكي )ق(. انظر: ْْٕسنة: ) الفقو، توُب

  .(ِِٔ/ ُطبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

/ ُٖ) كفاية النبيو،  (ِّٓ/ ْ) (، أسٌت ا١تطالبُٖٗ/ َُٖتفة احملتاج )انظر:  (ِ)
ِّٓ). 

  .(ُْٗ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ِّٓ/ ْ) أسٌت ا١تطالب، (َُُ/ ُِاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)

 (.ُٓٗ-ُْٗ/ ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 .(ِِٔ/ ّٖترير الفتاكل )، (ّٖ/ ُّك البياف )، (ّْٗ/ ّا١تهذب )انظر: ( ٔ)

 .(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)



ّْٓ 

 

اع كمل متنف ليحضره، فإذا حضر، كأنكر االكقيل: إذا مل ٬تب يرسل اٟتاكم العو    
قاؿ الركايين: "يستحلفو اٟتاكم على أف الطالب مل يره الطابع، كإف مل ، تقم بينة

نكل فمذىب الشافعي أف يرد الطالب ٯتينو إذا رآه القاضي؛ ألنو حقو، فإف 
٥ترجان من نصو  كيثبت ،اليمُت ترد على الطالب فيحلف أنو أراه ا٠تصم إف أراد

 .(ُ)على قطع السارؽ، ١تا فيو من حق هللا تعاىل كحق اآلدمي"
كيعزره حينئذ، كإف امتنع من اٟتضور مع العوف قبل القاضي قوؿ العوف األمُت    

 .(ِ)٭تضرهمن غَت بينة، ٍب يرسل إىل الوايل 
كقيل: إذا امتنع من اٟتضور مع العوف أشهد عليو شاىدين، فإذا شهدا    

ابمتناعو عند اٟتاكم طلبو من الوايل أك أرسل إليو ٚتعا من األعواف ٭تضركنو، فإذا 
حضر عزره على ما يراه، ككذا إذا ثبت عنده أنو أساء األدب بكسر ا٠تتم ك٨توه، 

 .(ّ)لى ا١تطلوب على الصحيحكمؤنة اإلحضار ُب ىذه اٟتالة ع
فإف استخفى بعث من ينادم على ابب داره أنو إف مل ٭تضر إىل ثبلثة ٝتر     

ابب داره كختم عليو، فإف مل ٭تضر ُب الثبلثة كسأؿ ا١تدعي السمر أك ا٠تتم 
أجيب إليو إذا عرؼ أف الدار داره، فإف مل ٭تضر ككل القاضي عنو ككيبلن كما 

فإف ثبت عليو اٟتق، فإف كاف لو ماؿ ظاىر كَب منو ، (ٓ)، كيدعي عليو(ْ)تقدـ
 .(ٔ)كبيع فيو العركض كالعقار

                                 
 .(َٗ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

 .(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َٗ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ِ)

 .(ُٓٗ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 (. ِْٗانظر: )ص:( ْ)

/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ُُٗ/ َُٖتفة احملتاج ) (،ُٗ/ ُْ) ْتر ا١تذىب انظر:( ٓ)
ِّٔ) . 

 (.ُّْ-ُّّ /ٔالبياف )، (ُُِ/ ِا١تهذب )انظر: ( ٔ)



ّْٔ 

 

كإف عرؼ القاضي أنو ُب دار معينة لو أك لغَته قاؿ ابن شريح كابن القاص:     
"يبعث القاضي نفران من النسوة كالصبياف كا٠تصياف يهجموف عليو كمعهم عدالف 

٠تصياف، فإذا دخلوا كقف الرجبلف ُب الصحن رجبلف، كتتقدـ النسوة كالصبياف كا
 .(ِ)"/(ُ)كأخذ ا٠تصياف ُب تفتيش الدار كالنساء ُب تفتيش النسوة

كإف كاف للمطلوب عذر ٯتنع من اٟتضور كا١ترض كاٟتبس بغَت حق كخوؼ     
ظامل مل يكلف اٟتضور، بل يبعث إليو من ٭تكم بينو كبُت خصمو، أك أيمره 

عليو، فإف دعت اٟتاجة إىل ٖتليفو بعث إليو من يل يسمع الدعول ككبنصب 
 .(ّ)٭تلفو، كذا قالو القاضي كالرافعي

كلعل ىذا فيما إذا مل يكن معركؼ النسب أك مل يكن للمدعي بينة، أما إذا      
كاف معركؼ النسب كعليو بينة فيظهر ٝتاع الدعول عليو كالبينة كاٟتكم، ألف 

ككذا ُب اٟتكم عليو، كقد صرح بذلك  ا١ترض كالغيبة ُب ٝتاع شهادة الفرع،
 البغوم.

كلو طلب صاحب اٟتق نفسو من خصمو اٟتضور إىل ٣تلس اٟتكم من غَت   
ال ٬تب، كالواجب أداء اٟتق كاف ٟتاكم فقد قاؿ اإلماـ كالغزايل: استدعاء من ا

 .(ْ)صادقا كإال فبل شيء عليو، كإ٪تا ٬تب اٟتضور بطلب القاضي

 حض جض ٱُّٱ : "٬تب، لقولو تعاىل:"البياف"ك "ا١تهذب"ب كقاؿ ا١تاكردم كصاح   

 .(ُ) اآلية (ٓ)" َّ مض خض

                                 
 /أ(.ُِِهناية اللوحة )( ُ)

 .(َِٓ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر: ( ِ)

 .(ُٓٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ّ)

 .(ِّّ/ ٕلوسيط )ا (،ّٔٓ-ّٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)

 .ُٓانظر: سورة النور، اآلية ( ٓ)



ّْٕ 

 

 .(ِ)قاؿ األصحاب: "كيستحب ١تن دعي إىل ٣تلس اٟتكم أف يقوؿ ذلك"   
اٟتالة الثانية: أف يكوف ا٠تصم خارجان عن البلد، فإف كاف خارجان عن ٤تل    

 .(ّ)كالية ىذا القاضي مل يكن لو أف ٭تضره، فإف طلبو مل يلزمو اٟتضور
 :اثبت ٢تذا أك غَته فثبلثة أكجو كإف كاف ُب ٤تل كاليتو، فإف كاف فيو حكم  

 .(ْ)أصحها كأشهرىا: أنو ال ٭تضره
: "بل يسمع الدعول كالبينة عليو كيكتب بذلك إىل انئبو، كىذا قاؿ الرافعي   

 .(ٓ)ينبغي أف يكوف ٥تصوصان ٔتا إذا كاف ُب مسافة ٬توز فيها ذلك"
كاثنيها: يلزمو إحضاره، قاؿ الرافعي: "كىو قضية إيراد البغوم فيما إذا كاف   

 .(ٔ)ا١تطلوب على مسافة العدكل"
كاثلثها: أف القاضي يتخَت بُت أف ٭تضره كبُت أف يسمع البينة كيكتب إىل    

 . (ٕ)انئبو ىناؾ
 كإف مل يكن ىناؾ حاكم انئب لو أك غَته فثبلثة أكجو أيضا.  

                                 

 
 .(ِٖ/ ُّ) البياف (،ّٓٗ-ّْٗ/ ّ) ا١تهذب ،(ََّ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت انظر: ( ُ)

 .(ْٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)

 .(ُٓٗ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ّ)

 .(ُٓٗ/ ُُركضة الطالبُت )ىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 (.ّٔٓ-ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

/ ٕالوسيط ) .(ّٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز ) ،(ّٔٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)
ِّّ). 

 (.ِٕٓ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:  ( ٕ)



ّْٖ 

 

أحدىا كعليو العراقيوف كنسبو ا١تاكردم إىل األكثرين: "أنو إف كاف ىناؾ من    
فإف مل يكن كرأل أف يرسل إليو يصلح للحكم كتب إليو بفصل ىذه ا٠تصومة، 

 .(ُ)من ٭تكم بينهما فعل"
كإف رأل أف ٭تضره مل ٭تضره حىت ٭تقق ا١تدعي دعواه، ٞتواز أف ما يدعيو ليس   

، ٓتبلؼ اٟتاضرة فإف إحضاره ال يتوقف ر، كثمن ا٠تمر كالكلب كشفعة اٞتواْتق
 .(ِ)على االستفسار ، كإف كاف ىو األكىل

تفسر ُب ٖتقيق الدعول، فإذا ٖتققها أحضره قريبا كاف قاؿ ا٢تركم: "كال يس  
 . (ّ)" ا١توضع أك بعيدان 

كالثاين: أنو ٭تضره من دكف مسافة القصر، كال ٭تضره منها ٦تا فوقها، كىو    
أظهر عند اإلماـ، كاقتصر عليو الغزايل، ككبلـ اإلماـ رٔتا أفهم توقف إحضاره 

 .(ْ)على ثبوت اٟتق
قاؿ الرافعي: "ككذا ىو ُب العدة، كمل يتعرض لو األكثركف، لكن اإلماـ صرح    

من بعد أف ذلك ٥تصوص ٔتا فوؽ مسافة العدكل، كفيو إشكاؿ فعبلن كمعٌت، 
ففي كبلمو ُب موضع آخر ما يقتضي خبلفو، كقد نقل غَته ىذا كجهان، كىو أنو 

 .(ٓ)يتوقف على ثبوتو"
 كالية القاضي انحية آىلة مل ٬تز لو إخبلؤىا عن قاؿ اإلماـ: "كإذا كاف ُب   

مستخلفو ١تن يقيم فيها أك ابلقرب منها حاكما، ْتيث يقع بُت ا١تستحلفُت أك 
                                 

 (.ّٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َّْ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ُ)

 .(ِٔٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُْٓ/ َِاجملموع )، (ّْٗ/ ّا١تهذب )انظر: ( ِ)

 (.ََّاٟتكومات )ص: انظر: اإلشراؼ على غوامض ( ّ)

-ّٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )( َِّ-َِِ/ ُأدب القػاضي البن القاص ) انظر:  (ْ)
 .(ُٗٗ/ ٖالتهذيب ) ،(َّْ/ ُٔاكم الكبَت )اٟت (،ّٕٓ

 .(ّٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)



ّْٗ 

 

. كلو كاف االستعداء على امرأة (ُ)بُت ا١تستحلف كالقاضي مسافة العدكل
 . (ِ)فسيأٌب إف شاء هللا

قاؿ ا١تاكردم: "لو كاتب القاضي احملكـو عليو أبنو حكم عليو بكذا كىو  الرابع:
ُب ٤تل كاليتو لزمو قبولو عند كركده عليو؛ ألنو ملتـز طاعتو، فإف خرج إىل 
الطالب من حقو كإال لزمو ا١تصَت معو إىل القاضي إذا دعاه إليو إف كاف على 

 .(ّ) إال ابستحقاؽمسافة أقل من يـو كليلة، كإف كاف على أكثر منو فبل
مل  /(ْ)كال ٬توز أف يكتب إىل احملكـو عليو إف كاف ُب غَت ٤تل كاليتو، فإف فعل   

 .(ٓ)يلزمو قبولو، ألنو ُب طاعة غَته من القضاة"
إذا ثبت على الغائب دين، كحلف كلو ماؿ حاضر كطلب ا١تدعي  اخلامس:   

 .(ٔ)استيفاءه منو لـز القاضي إجابتو
 .(ٖ)الوجهُت، كاثنيهما: نعم (ٕ)كال يطالبو بكفيل بو ُب أصح   
فلو مل يفعل مل يلـز إبقاؤه، كعلى الوجهُت إف كاف ا١تاؿ من غَت جنس حقو     

 .(ٗ)ابعو كتعوض بو جنس حقو ككفاه
                                 

 .(ّٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 (.ُْْانظر: )ص:( ِ)

 .(ِِٔ /ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 /ب(.ُِِهناية اللوحة )( ْ)

 .(ِِٓ/ ُٔ) اٟتاكم الكبَتانظر: ( ٓ)

كفاية النبيو ،  (ُٖٕ/ َُٖتفة احملتاج )(، ّٕٓ-ّٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)
 .(ِِٓ/ ُٖالنبيو )

 .(ّٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو ا١تذىب. انظر: ( ٕ)

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُّٗ/ ْ( ، أسٌت ا١تطالب )ُٖٕ/ َُٖتفة احملتاج )انظر:  (ٖ)
ِِٓ).  

 .(ْٔٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٖٕ/ ّٖترير الفتاكل )، (ُّٓ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ٗ)



َْْ 

 

 فلو حضر ا٠تصم كأظهر دافعان اسًتد ما أخذه كمل يبطل البيع.   
هبا للغائب ككَب منها الدين، كال يتوقف على  كلو كاف ُب يد إنساف عُت فأقر   

 إقامة بينة أهنا للغائب.
شخص ُب يده دار كثبت عليو دين فإهنا تباع فيو، ذكره ابن الصبلح، قاؿ:    

"كلو ادعى العُت اليت اعًتؼ هبا اٟتاضر مدع كمل تكن بينة مل ٯتنع بيعها على 
 .(ُ)الغائب"

إقراره ٔتا ٯتنع من ذلك ككونو رىنان لغَته  كقيده ُب موضع آخر ٔتا إذا مل يصل  
 كد لو صادفتو منقوالن".أ يده ك٨توه، قاؿ: "ىذا الظاىر ك معدالن ُب

كُب الوسيط أف صاحب اليد لو أقر ابلعُت للمدعي أك قامت بينة ٔتلكو ىل   
 يلزمو التسليم؟ 

 .(ِ)نعمقاؿ القاضي:   
عنده رىنان أك مستأجرا فتلفت على ، فقد يكوف (ّ)الكقاؿ اإلماـ كالغزايل:    

و أك قوؿ ا١تالك؟ كلو ُب ا٠تبلؼ فيما لو صرح أبنو ُب يده إبجارة فالقوؿ قول
 .(ْ)ذلك ْتث

إذا ٝتع القاضي منو ٍب عزؿ ٍب كيل مل ٬تز لو اٟتكم ابلسماع األكؿ  السادس:    
 .(ٓ)لبطبلنو ابلعزؿ، بل ٕتب االستعادة على الصحيح

 .(ُ)كإف زعم اإلماـ أف ال خبلؼ فيو   
                                 

  .(ّٔٓ/ ِفتاكل ابن الصبلح )انظر: ( ُ)

 .(ُِْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ِ)

 .(ُِْ/ ٕالوسيط ) (،ٕٗ/ ُٗهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(َْٓ/ ِفتاكل ابن الصبلح )انظر: ( ْ)

/ ُُركضة الطالبُت )(، ّٖٓ-ّٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)
ُٕٗ). 



ُْْ 

 

ك٭تتمل بناؤ٫تا على القضاء ابلعلم كما ذكر كفيما إذا حلف القاضي الويل ُب    
القسامة بعض األٯتاف ٍب عزؿ كعاد ىل يبٍت عليها؟ كلو عزؿ بعد الشركع ُب 

 اٟتكم كقبل أف يتمو فهل لغَته أف يبٍت عليو؟
٬توز أف يعاد كال يزاد، كما إذا عزؿ ُب أثناء حد قاؿ الركايين: "كإف كاف ٦تا ال    

القذؼ أك ُب أثناء لعانو أك بُت لعانو كلعاهنا، كبعد جلد أحد القاذفُت، أك ُب 
أثناء أٯتاف القسامة جاز لو أف يبٍت على فعل األكؿ كال يلزمو استئنافو، كيرجع ُب 

 . (ِ)ذلك إىل تصادؽ ا٠تصمُت أك إىل قياـ البينة إف تكاذاب"
]فليس للثاين  ابإلعسار كمل يفسخ حىت عزؿقاؿ: "كلو حكم بفسخ النكاح     

ْتكم األكؿ إبعساره حىت يستأنف اٟتكم ككذلك لو حكم ببيع ماؿ فسخو 
مل يكن للثاين بيعو حىت يستأنف اٟتكم، ككذلك لو أذف  ا١تفلس ٍب عزؿ قبل بيعو

حىت أيذف الثاين،  وعمل يب (ّ)[لويل يقيم ُب بيع مالو ُب مصاٟتو فلم يبعو حىت عزؿ
ككذا لو حكم بشفعة اٞتوار كمل يسلط الشفيع على اآلخذ حىت عزؿ فليس للثاين 

 .(ْ)تسليطو ْتكم األكؿ حىت يستأنف اٟتكم كالتسليط"
كلو ٝتع القاضي البينة ٍب خرج عن كاليتو كعاد مل ٭تتج إىل إعادهتا ُب أظهر      

 . (ٓ)الوجهُت

                                 

 
 .(ٖٔٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلب (ُ)

 .(ٖٔ/ ُْ) ْتر ا١تذىبانظر: ( ِ)

 ْتر ا١تذىبما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب ( ّ)
(ُْ /ٖٔ-ٖٕ.) 

 (.ٕٖ-ٖٔ/ ُْ) ْتر ا١تذىبانظر: ( ْ)

 .(ُٕٗ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )ىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)



ِْْ 

 

كلو ٝتع الشهادة على الغائب فقدـ قبل أف ٭تكم مل ٕتب استعادة الشهادة،      
كما   (ُ)لكن ٮتربه بذلك كٯتكنو من اٞترح، كيتوقف اٟتكم على ذلك على األصح

 .(ّ)( ِ)مر
 .(ْ)كبلوغ الصيب بعد ٝتاع البينة عليو أك بعد اٟتكم كقدـك الغائب  
أك ٥تدرة، فإف    (ٓ)إذا طلبت ا١ترأة إىل ٣تلس اٟتكم فإما أف تكوف برزة السابع: 

 .(ٔ)كلفت بو إف كانت ُب البلد كانت برزة
كإف كانت خارجة عنها فهل ٭تضرىا كىي عورة؟ كىل يشًتط أمن الطريق    

كمعها نسوة ثقات؟ كىل على القاضي أف يبعث إليها ٤ترمان ٢تا فتحضر معو؟ ُب 
ذلك كلو كجهاف، األصح أنو ٭تضرىا كيبعث إليها ٤ترمان أك نسوةن ثقات كما ُب 

 .(ٕ)اٟتج
لدعول عليها أك ٟتلفها عند توجو كإف كانت ٥تدرة: فإما أف يكوف لسماع ا   

كحكاه ، (ٖ)اليمُت عليها، فإف كاف لسماع الدعول عليها فوجهاف، أصحهما
اٟتاكم إىل دارىا القاضي عن النص: أهنا ال ٖتضر، بل تؤمر ابلتوكيل أك يبعث 

                                 
 .(ُٕٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو ا١تذىب. انظر: ( ُ)

 (.ّْٕانظر: )ص:( ِ)

/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َِٔ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ّ)
ُٕٗ). 

 .(ُٕٗ/ ُُركضة )، (ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ْ)

/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: .اليت تتظاىر اب٠تركج ُب مآرهبا غَت مستخفية الربزة: ىي( ٓ)
 (.ُٔ:ص )ا١تصباح ا١تنَت )برز(  ،(َّّ

 .(ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ِّّ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب ) (ٔ)

 (.ِٗ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ّٓٗ/ ّا١تهذب ) (َّّ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر: ( ٕ)

/ ُُ(، ركضة الطالبُت )ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ا١تذىب. انظر:  ىو انظر:( ٖ)
ُٕٗ). 



ّْْ 

 

فلو حضر اٟتاكم أك انئبو إىل دارىا، كمل يكن بينهما كبينو ، من ٭تكم بينهما
 ،، فإف اعًتؼ ا٠تصم أبهنا خصمو حكم بينهما/(ُ)سًت ٤ترمية جلست خلف

كإال فإف شهد شاىداف من ٤تارمها أهنا اليت ادعى عليها حكم بينهما، كإال 
تلفقت إبزار، كخرجت من كراء السًت، كأيٌب ُب ٝتاع الدعول عليها كالبينة 

 .(ِ)كاٟتكم الكبلـ ا١تتقدـ ُب ذلك ُب ا١تريض
كالثاين قوؿ القفاؿ: "أف ا١تخدرة كغَتىا، فإما أف ٖتضر أك توكل كما لو حضر    

شهود يشهدكف على شخصها دكف نسبها فإف القاضي أيمرىا بكشف كجهها 
٢تم، كعلى ىذا لو بعث القاضي من ٭تكم بينها كبُت خصمها ُب دارىا فلو 

 .(ّ)"االمتناع من الدخوؿ إليها كطلب إحضارىا
م: ال يستحب أف يبعث إليها من ٭تكم بينهما ُب دارىا، كلو صيمر كقاؿ ال    

 أحضرىا جاز.
اٞتمهور يبعث اٟتاكم من  (ْ)لتحليف ففيو الوجهاف، فعلى قوؿلكإف طلبت     

 .(ٓ)٭تلفها ُب دارىا، إذ ال توكيل
 كعلى قوؿ القفاؿ ٭تضرىا ٖتلف.    
كمن ا١تخدرة؟ ال شك أف اليت ال ٗترج إال لضركرة مرتفعة ٥تدرة، كاختلفت   

 .(ٔ)عبارات األصحاب فيها، فمنهم من قصرىا على ىذه، كاختاره اإلماـ

                                 
 /أ(.ِِِهناية اللوحة )( ُ)

  .(ُٕٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 .(ِّّ/ ٕ) الوسيط، (ٕٗٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 (ُٕٗ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .(ُْٖ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٓ)

 .(ٖٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)



ْْْ 

 

كقيل: "ىي اليت ال ٗترج ٟتوائجها ا١تتكررة كشراء ا٠تبز كالقطن كبيع الغزؿ    
 .(ُ)ك٨تو٫تا، كإف كانت ٗترج للعزاء كالزايرات"

 .(ِ)قاؿ ا١تاكردم: "كلو خرجت استخفت كمل تعرؼ، كحكوه عن النص"   
كقاؿ القاضي: "ىي اليت ال ٗترج إال اندرا لعزاء أك زايرة أك ٛتاـ، كيكفي أف    

 . (ّ)ال تصَت متبذلة بكثرة ا٠تركج"
 .(ْ)قاؿ الرافعي: "كىو أشبو" 

ىل الوالئم كال إىل كقاؿ البغوم: "ىي اليت ال ٗترج إىل السوؽ ٟتوائجها كال إ   
 .(ٓ)اٟتماـ ابلنهار"

 كقاؿ ابن الصباغ: "ىي اليت ال ٗتاطب الرجاؿ كال ٖتضر الوالئم كاألعراس".   
كلو اختلفا ُب ٗتدرىا قاؿ ا١تاكردم كالركايين: "إف كانت من قـو يغلب من    

حاؿ نسائهم التخدر صدقت فيو بيمينها، كإف كاف األغلب عليهن الربز صدؽ 
 .(ٔ)بيمينو"

 كقاؿ القاضي: عليها إقامة البينة على أهنا ٥تدرة، ك٘تهل لتقيم البينة عليو.   
ن يفو على أنو ال يعلم أهنا ٥تدرة فلو كاف ٯتككأما ٖتلكقاؿ ُب موضع آخر:    

كلتو اليمُت، فإف أرادت أف ٖتلف ُب دارىا ألهنا ٥تدرة مؤ ٗتدرىا ككيل امرأة فعلى 
مل يقبل حىت تقيم البينة بو، كمقتضاه أف ٢تا ٖتليف األخرل على أهنا ال تعلم 

                                 
 .(ِّّ/ ٕالوسيط )، (ٖٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)

 .(َّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(ُٕٗ/ ُُ) ركضة الطالبُت ،(ٖٕٓ/ ُٖا١تطلب )هناية انظر:  (ّ)

 .(ّٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)

 .(ِِٖ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ٓ)

/ ٔمغٍت احملتاج ) ،(ِٗ/ ُْ(، ْتر ا١تذىب )َّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
ِّٓ). 



ْْٓ 

 

مل يثبت قاؿ: كلو كانت برزة ٍب الزمت التخدر  ،(ُ)ٗتدرىا فيتكافآف ُب ذلك
ٗتدرىا ُب شهر كال شهرين، كحكمها حكم الفاسق يتوب، فبل بد من مضي 
سنة ُب قوؿ، كستة أشهر ُب قوؿ، قاؿ: كلو أثبتت ٗتدرىا ابلبينة كحكم بو 
اٟتاكم ٍب خرجت إىل اٟتماـ فاستحضرىا إنساف إىل ٣تلس اٟتكم فادعت أف 

هنا مل هتتك اٟتاكم حكم بتخدرىا تسمع ىذه الدعول كٖتلف ُب بيتها أب
 .(ِ)اٟتذر

َت ٤تل كاليتو ىل لو كاف ُب ٤تل كالية قاض ماؿ حاضر ليتيم ُب غ الثامن:
 تردد القاضي فيو كقاؿ: "ال أبت فيو جواابن". يتصرؼ فيو؟  

كقاؿ اإلماـ: "الوجو عندان أف يقاؿ: النوع الذم ٯتلكو القاضي ُب ماؿ الغٌيب    
 .(ّ)٬توز أف ٯتلكو ُب ماؿ اليتيم"

كتردد القاضي ُب التصرؼ فيما زاد على ذلك من االستصبلح كتنمية ا١تاؿ،    
 .(ْ)كتبعو ُب ذلك الغزايل كالرافعي، كال شك أف لقاضي بلد اليتيم التصرؼ فيو

قاؿ الرافعي: "إنو لو أبق عبد ليتيم فأخذه غَت قاضي بلده حفظو، كليس لو   
بيعو كإف مل ٯتكنو حفظو، ٓتبلؼ ماؿ الغائب، فإف بيع ماؿ اليتيم ابلوالية، كال 

 .(ٓ)كالية ٢تذا، كبيع ماؿ الغائب ابلنيابة كوالية النكاح، كفيو نظر"
تيمان كاف أك غَته يكوف قاؿ البغوم: "كتصرؼ القاضي ُب ماؿ الغائب ي   
كالتعهد، فإذا أشرؼ على ا٢تبلؾ أتى ٔتا تقتضيو اٟتاؿ بشرط الغبطة  فظ ابٟت

                                 
 .(ِّٕ/ ْأسٌت ا١تطالب )انظر:  (ُ)

 .(َِٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِّٕ/ ْأسٌت ا١تطالب )انظر:  (ِ)

 .(ّٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(ّٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ّّّ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 .(ّٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)



ْْٔ 

 

البلئقة، فلو كاف حيواانن كخيف عليو ا٢تبلؾ ابعو، كإف حصل اٟتصانة ابإلجارة 
 .(ُ)اقتصر عليها"

قاؿ اإلماـ ُب كتاب قسم الفيء: "للحاكم بيع ماؿ الغائب إذا أشرؼ كلو    
عند الغيبة هني عن البيع كإف انتهى إىل  /(ِ)ا٢تبلؾ أك معظمو، فلو فرض منو على

 .(ّ)الضياع فلست أرل البيع جائزان"
ماؿ  (ْ)ملك الغائب، ك٬توز للقاضي إقراض إ٬تارلقاضي لكقاؿ ا٢تركم: "  

 .(ٓ)الغائب ليقطع عنو غرر الغيبة، كٮتصو بذمة مليء، قالو ابن القاص"
ا مر ُب اٟتجر أف لو إقراض ماؿ الصيب لكن مر ىناؾ أف غَت كىو موافق ١ت     

القاضي ال يقرضو، أابن كاف أك غَته إال لضركرة هنب ك٨توه، كأف ابن القاص جوز 
 .(ٔ)لؤلب ما ٬توزه للقاضي

كأداء ا١تاؿ الذم ال يتعُت لو مالك كحصل اليأس من معرفتو فقاؿ بعضهم: "لو    
 .(ٕ)احل كأف ٭تفظو"أف يبيعو كيصرؼ ٙتنو إىل ا١تص

                                 
 .(ُِٔ/ َُ) النجم الوىاجمل أقف عليو ُب التهذيب، لكن كجدتو ُب  (ُ)

 /ب(.ِِِهناية اللوحة )( ِ)

 .(ّْْ/ ُُ) ا١تطلب هنايةانظر: ( ّ)

 قرضالالقرض بفتح القاؼ ك كسرىا  ُب اللغة ىو : القطع، ك اإلقراض من القرض: ك ( ْ)
ٝتي ىذا  قرضا، ألنو قطعو من ماؿ ا١تقرض، ك أقرضو يقرضو،  لتقضاه ا١تاؿ من تعطيو ما: 

اٝتػػػػا كاستقرضت منو طلبت منو القرض، كأقرضت منو أخذت من القرض، كالقرض يطلق 
ٔتعٌت ا١تقرض، ك مصدرا ٔتعٌت اإلقراض. كالقرض اصطبلحا ىو:  ٘تليك  الشيء على أف يرد 

 بدلو .
(، ٖترير ألفاظ التنبيػو ُِِ/ ُ(، ٥تتار الصحاح ) ُِٕ-ُِٔ/ ٕانظر: لساف العرب )  

 (.   ِّٓ/ ِ(، ٖتفة احملتاج ) َُٔ/ ِ(، مغٍت احملتاج ) ُْٖ) ص 

 (.ِٖٔى غوامض اٟتكومات )ص:انظر: اإلشراؼ عل( ٓ)

 (.ُٗٗ-ُٖٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)

 .(ُٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)



ْْٕ 

 

كأكصى  كلو كاف للغائب دين مل يكن للحاكم استقضاؤه إال أف يكوف موركاثن     
ضاه ك٭تفظو حىت ٭تضر الوارث، اا١تورث ابستقضائو فإف اٟتاكم ينصب أمُت يتق

  .(ُ)قالو القاضي
كليس للقاضي أف يزكج امرأة ال كيل ٢تا خارجة عن ٤تل كاليتو برضاىا، كال    

ٓتبلؼ ، (ِ)تعلق بو خاصةتاطب كحده، فإف الوالية عليها ال ْتضور ا٠تيكتفي 
 .(ّ)ألف ا١تدعي حاضر كاٟتكم يتعلق بو ؛ما لو حكم ٟتاضر على غائب

كلو زكج امرأة ُب ٤تل كاليتو فغابت عن ٤تل كاليتو صح، ألف حكم اٟتاكم      
 .(ْ)ُب كاليتو انجز على من ىو أبقطار األرض

أقامها ككيل إنساف ُب كجو ككيل آخر، فحضر  ببينة: حكم القاضي التاسع   
 ؛مل ينفعو "نت عزلت ككيلي قبل أف أقيمت البينة ُب كجهوك"ا١تدعى عليو كقاؿ: 

 .(ٓ)ألف القضاء على الغائب جائز
فإف قلنا: الوكيل ينعزؿ قبل  "،كنت عزلت ككيلي  "كلو حضر ا١تدعى لو كقاؿ:   

 (ٔ)ألف القضاء الغائب غَت جائز، كإف قلنا: ال ينعزؿ ؛كمبلوغ ا٠ترب مل يصح اٟت
 .(ُ)صح

                                 
 .(ُِٔ/ َُالنجم الوىاج )انظر: ( ُ)

 .(ِّٖ/ ْأسٌت ا١تطالب ) (ّٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

أسٌت ا١تطالب ، (ٕ/ ُْْتر ا١تذىب )(، ُِٔ-ُِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)
(ْ /ِّٖ). 

 .(ّٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ّّّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ْ)

ٖتفة احملتاج ، (ُٗٗ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(َْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)
(َُ /َُٕ). 

أسٌت ، (ّٕ/ ٕا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ) هنايةا١تذىب ىو عدـ العزؿ. انظر: ( ٔ)
 .(ِٖٕ/ ِا١تطالب )



ْْٖ 

 

: ال ينحصر كتاب القاضي إىل القاضي ُب اٟتكم على الغائب، فقد العاشر
يكتب إليو ُب دين أك عُت حكم بو على حاضر كىرب قبل استيفائو منو، كىذا 

ـ هبا على زه من منع القضاء على الغائب، كقد يكتب إليو ُب العُت احملكو ٬توٌ 
 .(ِ)اٟتاضر إذا كانت حاضرة

: إذا حكم اٟتاضر على غائب بعُت غائبة فالكتاب يكوف إىل احلادي عشر    
 .(ّ)قاضي بلد العُت، ال إىل قاضي بلد احملكـو عليو

لو كاتب القاضي الشهود ٔتا حكم بو فلو ثبلثة ": قاؿ ا١تاكردم: الثاين عشر   
 أحواؿ:

فهذا استخبلؼ ٢تم على اٟتكم، ال يصح إال بثبلثة إحداىا: أف يكاتبهم، 
شركط: أف يكونوا من أىل عملو كمن أىل االجتهاد، كيذكر لفظ التقليد، 

 كيكوف تقليدا خاصا هبذا اٟتكم على االجتماع، كال يتفرد بو أحدىم.
 الثانية: أف يكاتبهم ابستيفاء اٟتق، فيعترب فيهم الشرطاف األكالف.

م ابإلشهاد على حكمو ليكونوا كثيقة للطالب، فهم شهود فرع، الثالثة: أف يكاتبه
ن ٖتملوا عنو من ٔتتعذر ثبوتو،  (ْ)]إذا[ شًتط فيهم ذلك، كيصح أداؤىم منويال 

 (ٓ)"القاضي كالشهود 

                                 

 
 .(ُٗٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (َِٔ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)

/ ٔ) ،مغٍت احملتاج (ُّٔ/ َُٖتفة احملتاج ) ،(ُِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)
َّٖ). 

 .(ُٖٖ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ِٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

اٟتاكم الكبَت ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب  (ْ)
(ُٔ /ِِٓ). 

 (ِِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)



ْْٗ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الباب الرابع: يف القسمة
 كفيو ثبلثة فصوؿ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



َْٓ 

 

 الفصل األول: يف القسام
قد يتوالىا الشركاء أبنفسهم، كقد يتوالىا غَتىم إما منصوهبم أك  (ُ)القسمة   

 .(ِ)منصوب اإلماـ
فعلى  ٝتُتالقا مؤنةكا١تصاحل يتفرع   سهمكإذا كاف ُب بيت ا١تاؿ شيء من    

كاٟتاكم، فإف مل ٖتصل الكفاية بواحد زاد   اإلماـ أف ينصب ُب كل بلد قاضيان 
 .(ّ)منو ْتسب اٟتاجة، ٬تعل ٢تم رزقان 

: لئلماـ أف يستأجر  - الطربم كالبندنيجي كابن الصباغ - كقاؿ القاضياف   
 .(ْ)اثبتان  القاسم أبجرة مقدرة أك ٬تعل لو رزقان 

إف كثرت القسم فرض أرزاقهم مشاىرة، كإف قلت أعطوا أجرة "كقاؿ ا١تاكردم:   
 .(ٓ)"كل قسمة

ال ٭تتاج إىل تفريغ ، ألنو لقاسم من بيت ا١تاؿلال رزؽ "أبو إسحاؽ:  /(ٔ)كقاؿ 
 .(ٕ)"كالعمل النفس

                                 
بكسر القاؼ: ٘تييز بعض األنصباء من بعض.  ك القساـ: الذم ىي  القسمة: ك( ُ)

ار الصحاح ) (، ٥تتػَْٖ-ْٖٕ/ ُِيقسم األشياء بُت الناس. انظر: لساف العرب ) 
 (.  ّْٔ(، ٖترير ألفاظ التنبيو ) ص ِِّ/ُ
 . (ّّْ/ ٕالوسيط ) ،(َْٓ/ ّا١تهذب )انظر: ( ِ)

 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َْٓ/ ّ(، ا١تهذب )ِِٗ/ ٔاألـ )انظر: ( ّ)

 .(ّّٔ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:  ( ْ)

 .(ِْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 /أ(.ِِّ)هناية اللوحة ( ٔ)

النجم الوىاج ، (ّّٕ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)
(َُ /ِٔٓ). 



ُْٓ 

 

، فجعلو كُب تعليق القاضي أيب الطيب أنو يستحب للحاكم أف يتخذ قاٝتان   
 .(ُ)كأضافو إىل اٟتاكم مستحبان 

 .(ِ)أضافو إىل اٟتاكم كالغزايل أيضان   
مل أف يكوان أرادا اإلماـ، أك أف اٞتمهور أرادكا ابإلماـ اٟتاكم، أك أنو تك٭ت   

 .ذلك للحاكم إذا أ٫تلو اإلماـ تعُت
كالذكورة كالعدالة، ألهنا  كيشًتط ُب منصوب اإلماـ أك اٟتاكم التكليف كاٟترية   

اب١تساحة  قراع، كأف يكوف عارفان  كالية كىو ٬تتهد ُب تقدير األنصباء، ٍب يلـز ابال
 .(ّ)كاٟتساب

بندنيجي كابن الطربم كال - رفتو ابلتقوًن كجهاف، كالقاضيافكُب اشًتاط مع  
، فإف مل يكن عارفُت سأؿ من عدلُت (ْ)جزموا ابستحباب معرفتو لذلك -الصباغ

عدلُت عن قيمة ما يقسمو إذا احتاج إليو، كينبغي أف يكوف قليل الطمع نزه 
 .(ٓ)النفس

كأما منصوب الشركاء فبل يشًتط فيو اٟترية كالعدالة، كلو اقتسموا أبنفسهم جاز   
 .(ٔ)على أم حاؿ كانوا

قاؿ الرافعي: كينبغي أف يكوف توكيل العبد ُب القسمة على ا٠تبلؼ ُب توكيلو     
 .(ٕ)ُب البيع كالشراء، أم بغَت إذف سيده

                                 
 .(ُّْ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َُٗ/ ُُْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)

 .(ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(َْٓ/ ّ) ا١تهذبانظر: ( ّ)

 .(َّّ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ِْٓ/ ُِشرح الوجيز)العزيز كىو ا١تذىب. ( ْ)

 .(ُّّ/ ُٖ(، كفاية النبيو )ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 .(َُِ/ ُُركضة الطالبُت )(، ِْٓ-ُْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)

 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ٕ)



ِْٓ 

 

ليقسم بينهم فهو على القولُت ُب جواز التحكيم، إف جٌوزانه  كلو حٌكموا رجبلن    
 .(ُ)فاحملٌكم يشًتط فيو ما يشًتط ُب منصوب القاضي

ينبغي أف ال تشًتط اٟترية كالعدالة إذا قلنا: ال تلزمهم كقاؿ ابن الصباغ:     
 .(ِ)قسمتو إال براضيهم، كفيو نظر

 .(ّ)كاستطرد الغزايل ىنا ُب ذكر أرزاؽ القاضي كا١تزكُت من بيت ا١تاؿ   
فأما القاضي فإف مل يكن لو كفاية جاز أف أيخذ من بيت ا١تاؿ من ٜتس     

ليتفرغ لو، كما ٬توز للخليفة، كعدـ الكفاية يتحقق أبف ال يكوف لو  ا٠تمس رزقان 
 .(ْ)ماؿ كال كسب، أك لو كسب لكن يتعطل عنو ابلقضاء

فإف تعُت عليو القضاء مل ٬تز لو أخذ شيء على ا١تشهور،  :كإف كانت لو كفاية   
  .(ٔ)كقيل: يكره، (ٓ)كإف مل يتعُت عليو جاز لو أخذه، كيستحب تركو

بذلك،  متربعان  ص ٚتاعة منهم ا١تاكردم اٞتواز ٔتا إذا مل ٬تد اإلماـ صاٟتان كخص   
 .(ٕ)فإف كجده مل ٬تز اإلرزاؽ من بيت ا١تاؿ

كحيث جاز إرزاقو فيكفي قدر كفايتو ككفاية عائلتو كغلمانو على ما يليق ْتالو    
 .(ٖ) من النفقة كالكسوة كغَت٫تا

                                 
 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُ)

 (ِّّ/ ُٖبيو )كفاية النانظر:  ( ِ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ّ)

 .(ُٕٓ/ ٖالتهذيب )، (ِِٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )، (ِِّ/ ٔاألـ )انظر: ( ْ)

 .(ُّّ/ َُٖتفة احملتاج )، (ُّٕ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ٓ)

 .(ُْ/ ُّ) البياف (ُٕٓ/ ٖالتهذيب )، (ّٕٕ/ ّا١تهذب )انظر: ( ٔ)

 .(ِٓٔ/ َُالنجم الوىاج )(، ِْٗ-ِْٖ-ِْٕ/ ُٔ)اٟتاكم الكبَت انظر: ( ٕ)

، (ْٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ُُٓ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر: ( ٖ)
 .(ُّٕ/ ُُركضة الطالبُت )



ّْٓ 

 

ا٠تيل كالغلماف كالدار الواسعة، كال ٬تب ككذا اإلماـ أيخذ ما يليق بو من     
 .(ُ)فك كا٠تلفاء الراشد – ملسو هيلع هللا ىلص –االكتفاء ٔتا اكتفى بو النيب 

كلو رزؽ اإلماـ القاضي من ماؿ نفسو أك رزقو أىل كاليتو أك كاحد منهم قاؿ    
نو لكن ذكران ُب ابب األذاف أ"قاؿ الرافعي: ، (ِ)ابن القاص: ال ٬توز لو قبولو

مرم صي٬توز أف يكوف رزؽ ا١تؤذف من ماؿ اإلماـ كمن كاحد من الرعية، كذكر ال
 .(ّ)"أنو ٬توز أف يرزقو أىل بلده، ك٬توز أف يفرؽ ا١تفيتُب 
كال ٬توز لئلماـ كال غَته االستئجار على القضاء، كأٟتقو القاضي ُب الفتاكل    

 .(ٓ()ْ)ابألذاف فتجوز اإلجارة عليو ُب كجو
  .(ٔ)أخذ األجرة عليو زى وُّ ٕت سهىكقاؿ البندنيجي: من أصحابنا من   

كينبغي لئلماـ أف ٬تعل من بيت ا١تاؿ مع رزؽ القاضي شيئا لثمن القراطيس     
اليت يكتب فيها احملاضر كالسجبلت كألجرة الكاتب كأعواف اٟتاكم، ككذا 

 .(ٕ)للمسمع كا١تًتجم ُب أظهر الوجهُت

                                 
، (ْٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)(، ُٓ/ ُّ(، البياف ) ُٕٔ/ ٖالتهذيب)  انظر: (ُ)

  (.  ّْٗ-ِْٗ/ ْمغٍت احملتاج ) ، (ُّٕ/ ُُركضة الطالبُت )

 .(ُُٓ/ ُأدب القاضي البن القاص )انظر: ( ِ)

 .(ْٗٓ/ ُِ) زالعزيز شرح الوجيانظر: ( ّ)

العزيز شرح ا١تذىب ىو عدـ اٞتواز أخذ األجرة عليو إذا كاف لو الكفاية. انظر: ( ْ)
 .(ُٕٖ/ ٓركضة الطالبُت ) (ِْْ/ ُالوجيز)

 .(َْ/ ِحلية العلماء )، (ُُٔ/ ُا١تهذب )انظر: ( ٓ)

/ ِأسٌت ا١تطالب ) ،(ُٖٖ/ ٓركضة الطالبُت ) ،(َُّ/ ٔالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)
(ِ /َُْ). 

( .العزيز شرح ٗٔ/ ُْ(، ْتر ا١تذىب )ِّٗ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)
 .(ْٖٓ/ ُِالوجيز)



ْْٓ 

 

كال يستحق القاضي الرزؽ احملصوؿ إال من حُت كصولو إىل "قاؿ ا١تاكردم:    
  .(ُ)"عملو كتصديو للنظر

 .(ِ)كقد تقدـ ُب آداب القضاء مزيد كبلـ ُب ذلك   
 .(ّ)كأما ا١تزكوف ففي إرزاقهم من بيت ا١تاؿ ا٠تبلؼ ا١تتقدـ ُب ا١تًتجم     

ا١تنع، كعلى ىذا لو كأما الشهود ففي إرزاقهم من بيت ا١تاؿ كجهاف، أقرهبما:     
 .(ٓ)( ْ)رزقهم اإلماـ من مالو أك كاحد من الناس فاٟتكم كما تقدـ ُب القاضي

كاألمُت عامة ا١تسلمُت   /(ٔ)كيرزؽ من بيت ا١تاؿ كل من ترجع منفعة عملو إىل   
م القرآف كالنحو كاألدب علمتسب كإماـ الصلوات كا١تؤذف ك كاحمل كاألمُت كا١تفيت

 .(ٖ)(ٕ)كمقيم اٟتدكد ككاتب الصكوؾ كا١تقـوكسائر العلـو الشرعية، 
فإف مل يكن ُب بيت ا١تاؿ سعة للقاسم أك كاف كمل يرزقو اإلماـ فبل يعٌُت اٟتاكم    

ستأجركف ألنفسهم من يم بل يدعه، (ٗ)ك٭تجر على الناس ُب استئجار غَته قاٝتان 
الفوراين؟ فيو من أرادكا، كذلك على جهة التحرًن عند القاضي، أك الكراىة عند 

 .كجهاف

                                 
 (.ّّّ-ِّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 (.ِّٕانظر: )ص:( ِ)

(، ُّٖ/ ُُركضة الطالبُت )  األخذ من بيت ا١تاؿ. انظر:انظر: ا١تذىب ىو جواز ( ّ)
 (. ّْٗ/ ْ(، مغٍت احملتاج ) ُّٖ

 (.ِّٕانظر: )ص:( ْ)

 (. ْٕٓ/ ْ(، مغٍت احملتاج ) ِٕٔ-ِٕٓ/ ُُركضة الطالبُت ) انظر: ( ٓ)
 /ب(.ِِّهناية اللوحة )( ٔ)

 .(ِّٖ/ ٔمغٍت احملتاج). ٮترب بقيمة الشيء فهو لو كالشاىد : ىو الذما١تقـو (ٕ)

 .(ُّٖ/ ُُ( ركضة الطالبُت  )ْٗٓ/ ُِلعزيز شرح الوجيز )انظر: ا (ٖ)

 (ِٖٓ(التنبية ُب الفقو الشافعي )ص: ٗ)



ْٓٓ 

 

 .(ِ)ُب الشهادات (ُ)كأما أخذ الشاىد األجرة من ا١تشهود لو فسيأٌب    
كُب اشًتاط العدد ُب القاسم طرؽ، أشهرىا: أهنا إف كاف فيها تقوًن فبل بد      

 .(ّ)من اثنُت
: ال يشًتط، ك٫تا مبنياف على (ْ)كإال ففي اشًتاط العدد فيها قوالف، أصحهما   

 .(ٓ)ٟتاكم أك كالشاىد، كاألصح األكؿأنو كا
كال يبعد اشًتاط العدد كإف جعل كاٟتاكم كما ُب جزاء الصيد كشقاؽ "قالوا:    

 .(ٔ)"الزكجُت، كىو القياس عند اإلماـ
 .(ٕ)كالثاين: أف فيو قولُت مطلقا    
فبل فإف كاف ُب الشركاء طفل أك ٣تنوف ، (ٖ)كالثالث: أنو إف مل يكن فيها تقوًن    

 .(ٗ)فبل بد من اثنُت، كإال فقوالف، كمل يرتضو اإلماـ
عن  ٬تبكالرابع: أنو ال خبلؼ فيو، لكن إف كاف فيهم طفل أك غائب ال    

 .(ُ)عن أنفسهم مل يشًتط ٬تيبوف نفسو اشًتط العدد، كإف كانوا حضوران 

                                 
 .(ِٕٔ/ ُُركضة الطالبُت )ا١تذىب عدـ جواز األخذ. انظر: ( ُ)

/ ٖ(، التهذيب ) ِٖٔ/ ّ(، ا١تهذب ) ُُٓ/ ُأدب القاضي البن القاص ) انظر:  (ِ)
 (.ْٕٓ/ ْ( ، مغٍت احملتاج ) ِٕٓ/ ُُالطالبُت ) ( ،ركضة ِِٕ/ ٖ

العزيز شرح ، (َُٗ/ ُُ(، ْتر ا١تذىب )ِْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)
 .(ُّّ/ ُٖكفاية النبيو ) (ِْٓ/ ُِالوجيز)

 .(ِْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ا١تذىب ىو األكؿ. انظر: ( ْ)

 .(ّّْ/ ٕا١تذىب ).الوسيط ُب ، (ِْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ْٕٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط )، (ْٕٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )إما كاٟتاكم أك كالشاىد. انظر: ( ٕ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط )، (ْٕٗ/ ُٖهناية ا١تطلب ) ،(ِْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت)انظر:  (ٖ)

ّّْ). 

  .(ُّ/ ُْْتر ا١تذىب )(، َْٖ-ْٕٗ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٗ)



ْٓٔ 

 

 .(ِ)كا٠تامس: إف مل يكن فيها تقوًن جاز قاسم كاحد، كإال فبل بد من اثنُت      
، كقيده ُب الوجيز بقسمة اإلجبار، (ّ)ا٠تبلؼ "كسيطو"كأطلق الغزايل ُب       

  .(ْ)كمقتضاه أف ال يشًتط العدد ُب قسمة الًتاضي قطعان 
ال يقبل اٟتاكم قوؿ ىذا القاسم ألنو  على أفكصرح بو ا١تاكردم كالركايين،    

 .(ٓ)عنو، كال تقبل شهادتو ألنو يشهد على فعل نفسو انئبليس 
ع البينة ابلتقوًن كابلتزكية، كأف يفوض ا ٝتإىل أحد  أف يفوضك٬توز للحاكم     

ٝتاع البينة ابلتقوًن للقاسم، فإذا ثبت ذلك عنده جاز أف ينفرد ابلقسمة على 
 .(ٔ)الصحيح ُب االنفراد إذا مل يكن فيها تقوًن

ما يعتمد ٍب للقاضي أف يعوؿ على قوؿ ىذا ا١تستخلف ُب القسمة كالتزكية ك   
ليحكم  على قوؿ غَته من يوليو ُب سائر األحكاـ، كال ٬توز أف ينصب حاكمان 

ابلقيمة ابجتهاده أك ليزكي بنظر نفسو، إذ ال معٌت لو إال إسقاط العدد ا١تشًتط 
كإف قلنا: القاضي يقضي بعلمو، قالو اإلماـ كالغزايل، كللقاضي أف ، (ٕ)شرعان 

كادعى  ،كإف قلنا: ال يقضي بعلمو،  رأميعتمد ما عرفو من عدالة الشاىد ُب
 .اإلماـ نفي ا٠تبلؼ فيو، لكن تقدـ ا٠تبلؼ فيو

                                 

 
  .(ُّ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ِْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُّ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ِْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)
ّّّ). 

 (.ّّٓ-ّّْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ّ)

 .(ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)

 .(ُّ/ ُْ) ْتر ا١تذىب، (ِْٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ّّّ/ ُٖكفاية النبيو )،   (ُٓٗ/ َُٖتفة احملتاج )انظر:  (ٔ)

 .(ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) من، (ّّْ/ ٕالوسيط ) انظر:( ٕ)



ْٕٓ 

 

 .(ُ)كُب االكتفاء بنظر نفسو ُب التقوًن طريقاف، أحد٫تا: القطع اب١تنع   
 .(ّ)ابلعلم (ِ)كالثاين: أنو على قويل القضاء    
 .(ْ)كيتلخص منو أان إف قلنا: يقضي بعلمو قضى بو ُب التزكية قطعان    
 .(ٓ)كُب التقوًن كجهاف، كإف قلنا: ال يقضي بو ُب التقوًن    

 .(ٔ)كُب التعديل كجهاف     
: القطع أبنو ال (ٕ)كُب احتياج القاسم إىل لفظ الشهادة طريقاف، أصحهما     

 .(ٖ)كالثاين: فيو كجو ٭تتاج إليو كإف جعلناه شاىدان 
جاز لو أخذ األجرة على  يتربعكإذا مل يكن للقاسم رزؽ من بيت ا١تاؿ كمل      

 .(َُ)الباقوف (ٗ)رالقسمة من الشركاء، سواء طلبوا القسمة أك بعضهم كأجٌ 
 .(ِ)ب خاصةالأهنا على الط (ُ)ابن القػػػػػػطافكعن    

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّٓ/ ٕالوسيط )، (َْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

ُْٓ). 

 .(ُٔٓ/ ُُركضة الطالبُت ) (ّْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّٓ/ ٕالوسيط )، (َْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)
ُْٓ). 

 .(َْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّٓ/ ٕالوسيط )، (َْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)
ُْٓ). 

 (ِّّ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)

 .(ِْٖ/ ٖهناية احملتاج)، (ِّٖ/ ٔمغٍت احملتاج)ىو ا١تذىب. انظر: ك ( ٕ)

 .(ِّٖ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ّّٔ/ ُٖكفاية النبيو)،(ُّ/ ُْْتر ا١تذىب)انظر: ( ٖ)

/ ُُركضة الطالبُت )، (ْْٓ -ّْٓ/ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٗ)
َِِ). 

 .(ّّْ/ ٕالوسيط)، (ِْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت)انظر: ( َُ)



ْٖٓ 

 

أك  الشركاءكٝتوا أجرة كأطلقوا أبف ككلوا ُب االستئجار  فإذا استأجركا قاٝتان    
، أم أطلقوا فاستأجر بو أك أبجرة ا١تثل أك قالوا: استأجرانؾ  أحدىم بشيء معلـو

فهل توزع  (ّ)بكذا، أك قاؿ ٢تم القاسم: أجرتكم نفسي لقسمة ىذا بكذا
 :اٟتصص أك عدد الرؤكس؟ فيو طريقاف قدرعلى  /(ْ)األجرة

 .(ٓ)أحد٫تا: فيو قوالف كما ُب الشفعة، كمنهم من بٌت ىذين على ذينك    
 .(ٔ)كمنهم من عكس، كأصحهما األكؿ    
 .(ٕ)كالثاين: القطع بو    
بقسم طلبو أحد الشركاء كاستحق  ك٬ترم الطريقاف فيما إذا أمر القاضي قسامان   

  .(ٖ)أجرة ا١تثل

                                 

 
تتلمذ على ابن سريج، أبو اٟتسُت أٛتد بن دمحم ا١تعركؼ اببن القطاف البغدادم  ىو(ُ) 

أليب  طبقات الفقهاءق(. انظر: ّٗٓ) :كلو مصنفات ُب أصوؿ الفقو كفركعو، توُب سنة
 .(ِٖٕ)ص:  البن كثَت طبقات الشافعيُت، (ُُّ)ص: إسحاؽ 

 .(َِِ/ ُُركضة الطالبُت ) (ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

/ ُُركضة الطالبُت) ،(ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّٓ/ ٕالوسيط)انظر: ( ّ)
َِِ). 

 /أ(.ِِْهناية اللوحة )( ْ)

/ ُُركضة الطالبُت) ،(ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّٓ/ ٕالوسيط) انظر:( ٓ)
َِِ). 

 .(َِِ/ ُُركضة الطالبُت)، (ْْٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)

القطع ابلقوؿ األكؿ ٓتبلؼ الشفعة؛ ألف أصل الشركة سبب لؤلخذ ابلشفعة، كقد  (ٕ)
/ ُِالعزيز شرح الوجيز). انظر: اشًتكا ُب أصل الشفعة، كىاىنا األجرة ُب مقابلة العمل

ْْٓ). 

 (.ُّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٖ)



ْٓٗ 

 

 فقسم كمل يذكركا أجرة كقلنا بوجوب أجرة ا١تثل إما مطلقان  فيما إذا أمركا قاٝتان ك   
 .(ُ)أك إذا كانت عادتو أف أيخذ على القسمة أجرة

كلو كاف ا١تستأجر اثناف بقدر معلـو كأطلق استحقا ا١تسمى، كُب كيفية     
  :استحقاقهما لو كجهاف

 .(ِ)أحد٫تا: يقسم بينهما نصفُت    
 .(ّ)كالثاين: يوزع على عملهما    

 .(ْ)استحق كل منهما ما عُت لو كإف عُت لكل منهما شيئان     
 .(ٓ)كإف اقتضى اٟتاؿ أجرة ا١تثل كجب لكل منهما أجرة مثل عملو    
: ىو -هنع هللا يضر  -أما لو انفرد كل كاحد ابالستئجار بقسمة نصيبو قاؿ الشافعي     

كقالوا: يلـز كل كاحد منهم ما ٝتاه، كمل يفرقوا بُت أف ، كاتبعو األصحاب (ٔ)جائز
  .(ٕ)أف تقع عقودىم معا أك متعاقبة، كصرح القاضي ابلتسوية

إف انفرد كاحد منهم ابالستئجار برضاىم صح ككاف "كاستشكلو اإلماـ كقاؿ:    
أصبل ككفيبل، كال حاجة إىل استئجار الثاين، كحينئذ إف فصل ما على كل منهم 

عليو، فإف أطلق ففي كيفية التوزيع ا٠تبلؼ، ككذا لو ككلوا كلهم كاحدا نزؿ  حصة
  .(ٖ)"ُب االستئجار ٢تم

                                 
 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َُْ/ ّ) ا١تهذبانظر: ( ِ)

 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َُْ/ ّ) ا١تهذبانظر: ( ّ)

 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٓ)

 (.ِِٗ/ٔانظر: األـ )( ٔ)

 .(ُِٖ/ ُّالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )انظر: ( ٕ)

 (.ْْٓ-ّْٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٖ)



َْٔ 

 

كلو قاؿ: أجرت نفسي منك إلفراز نصيبك من ىذه الدار كىو  "قاؿ الركايين:    
كذا بكذا صح إف كانت قسمة إجبار، أك رضي بو الباقوف ُب قسمة الًتاضي، 

 .(ُ)"فإف مل يرضوا فسد
فإف كانت ُب  ،أك ٣تنوانن  لو كاف أحد الشريكُت أك الشركاء طفبلن  فرع:     

لقسمة فعلى الويل طلب القسمة، القسمة غبطة كما لو كانت األجرة تزيد اب
  .(ِ)ؿ حصتو من األجرة من ما٢تماذكب
فإف مل يفعل كطلبها الشريك أجيب، كبذؿ الويل حصتهما من األجرة، كإف مل   

مل يكن لو طلبها، فإف فعل مل ٬تبو القاضي، كلو طلبها  يكن فيها غبطة ٢تما
 .الوجهُت (ّ)الشريك أجيب ُب أصح

كلو كاف فيها ضرر عليهما فإف قلنا بقوؿ ابن القاص فهي عليو "قاؿ اإلماـ:     
 .(ْ)خاصة

 :كإف قلنا اب١تذىب أهنا على الكل فهنا كجهاف    
كجـز بو صاحب العدة كنسبو ، كصححو الفوراين أحد٫تا: أنو عليو أيضان     

 .(ٔ)كضعفو اإلماـ، (ٓ)الركايين إىل أكثر ا٠تراسانيُت

                                 
 .(ِّ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ُ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّٓ/ ٕالوسيط ) ،(ْٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)
ْٓٓ). 

 .(َِّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٓٓ/ ُِ) زالعزيز شرح الوجيكىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

َِّ). 

 (.ْٗٓ-ْٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 .(ّْ/ ُْا١تذىب )ْتر انظر: ( ٓ)

 (.ْٗٓ-ْٖٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)



ُْٔ 

 

عند األكثرين: أهنا ٕتب، كعن القاضي أف الطالب ال ٬تاب إال  (ُ)كأصحهما   
 أف يقـو ّتميع األجرة.

 الفصل الثاين: يف كيفية القسمة
كقسمة تعديل، كقسمة سيأٌب أف القسمة عند ا١تراكزة ثبلثة أنواع: قسمة رد،    

 .(ِ)متشاهبات
كا١تقصود ىنا الكبلـ ُب قسمة ا١تتشاهبات، كىي ا١تثليات كاٟتبوب كاألدىاف   

كالدراىم كاألراضي ا١تتساكية األجزاء، فيقسم غَت الربوايت منها ابلكيل أك 
 .(ّ)الوزف

 .(ْ)كأما الربوايت فتبٌت على أف القسمة إفراز حق أك بيع؟ كفيو خبلؼ أيٌب   
 .(ٓ)فإف قلنا: إهنا إفراز فكذلك    
 :كُب جوازىا اب٠ترص ُب النخل كالشجر كجهاف   
 .(ٔ)أصحهما: ا١تنع   
فيكوف  .(ٕ)كقطع الرافعي كصاحب ا١تهذب ّتوازىا ُب النخل كالكـر دكف غَت٫تا  

 .(ُ)اثلثان  فيكوف كجهان 

                                 
 .(َِّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٓٓ/ ُِ) زالعزيز شرح الوجيكىو ا١تذىب. انظر: ( ُ)

 .(َِٖ/ َُٖتفة احملتاج )، (ِٔٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 (َْٖ/ ّا١تهذب)انظر: ( ّ)

/ ُُركضة الطالبُت) ،(ٕٓٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح ا١تذىب ىو أنو بيع. انظر: ( ْ)
َِٗ) . 

/ ُُ( ركضة الطالبُت)ٕٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ا١تذىب ىو أنو بيع. انظر:  (ٓ)
َِٗ). 

 .(ُِٓ/ ُُ) ركضة الطالبُت (ٗٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)

 .(ٗٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َْٓ/ ّ) ا١تهذبانظر: ( ٕ)



ِْٔ 

 

 .(ِ)كإف قلنا: إهنا بيع فا١تشهور أهنا ال ٕتوز ُب الكيل إال ابلكيل   
 .كقيل: ٕتوز كزان   
م قاؿ القاضي: قاؿ أصحابنا: كيقسم اٞتوز ا١تشًتؾ ا١تستوم ُب اللب كاللح   

  .هنا إفرازإعددا، كعندم أف ذلك على قولنا 
 .(ّ)فإف قلنا: إهنا بيع فبل ٬توز   
فإف كانت متساكية األجزاء أبف تساكت قيمة كل جزء  ضان ر كإف كاف ا١تقسـو أ    

من أطرافها ككسطها فإف كانت الشركة فيها على السواء قسمت أجزاء متساكية 
بعدد األنصباء اب١تساحة كما إذا كانت بُت ثبلثة أثبلاث، فتجعل اب١تساحة ثبلثة 

ا اسم متميزة، ٍب تؤخذ ثبلث رقاع فيكتب ُب كل كاحد منه /(ْ)أجزاء متساكية
بنادؽ من طُت أك مشع ك٬تعل كاحد من الشركاء أك جزءا من األجزاء كتدرج ُب 

فإف كاف صبيا أك أعجميا أك أعمى  ، (ٓ)من مل ٭تضر الكتابة كاإلدراج رُب حج
ٍب يؤمر إبخراج رقعة على اٞتزء األكؿ تعُت القاسم اإلخراج عليو أك  ، (ٔ)كاف أكىل

كتب ُب الرقاع أٝتاء الشركاء، فمن خرج اٝتو أخذ ذلك اٞتزء، ٍب يؤمر إبخراج 
أخرل على اٞتزء التايل لؤلكؿ، فمن خرج اٝتو من اآلخرين أخذه، كتعُت اٞتزء 

 .(ٕ)الثالث للثالث

                                 

 
 .(ُِٓ/ ّهناية ا١تطلب ) (ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 (ُِٓ/ ّهناية ا١تطلب ) (ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 (ُِٓ/ ّهناية ا١تطلب)( ِٗٔ-ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 /ب(.ِِْهناية اللوحة )( ْ)

 .(ّٔ/ ُْْتر ا١تذىب)، (ُّٖ/ ُّ) البياف، (ّّٔ/ ٕالوسيط )انظر: ( ٓ)

 .(ِّّ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (ّٔ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٔ)

 (َْٗ/ ّ) ا١تهذبانظر: ( ٕ)



ّْٔ 

 

اء األخر أخرجت القرعة األكىل ابسم فبلف كإف كاف قد كتب ُب الرقاع أٝت    
ْتسب من يعينو القاسم، كالثانية ابسم فبلف كيتعُت الثالث للثالث، كتردد الشيخ 
أبو دمحم ُب اشًتاط التساكم ُب البنادؽ، كلو كضعت الرقاع على األرض كغطيت 

 .(ُ)بثوب كأخرجت على النحو ا١تذكور حصل الغرض، نص عليو
 .(ِ)بلـ كاٟتصى ٞتازكلو أقرع ابألق   
كإف كانت األنصباء ٥تتلفة، كما لو كاف لزيد النصف كلعمرك الثلث ك٠تالد    

السدس جزأ القساـ األرض على أقل السهاـ كىو سدس، فيجعلها ستة أجزاء، 
ٍب يكتب أٝتاء الشركاء ُب ثبلث رقاع كٮترج األجزاء عليها، فإف خرج أكال اسم 

فإف خرج اسم صاحب  كؿ كالثاين، ٍب ٮترج اثنيان صاحب الثلث أعطاه اٞتزء األ
النصف أعطاه الثالث كالرابع كا٠تامس، كتعُت الباقي للثالث، كإف خرج اسم 
صاحب السدس أعطاه الثالث، كتعُت الباقي للثالث، كإف خرج أكال اسم 
صاحب السدس أعطاه األكؿ، ٍب ٮترج اثنيا فإف خرج اسم صاحب الثلث أعطاه 

ث، كتعُت الباقي لصاحب النصف، كإف خرج اسم صاحب النصف الثاين كالثال
 .(ّ)أعطاه الثاين كالثالث كالرابع، كتعُت الباقي لصاحب الثلث

كلو كاف فيهم من لو ربع كسدس قسمت على اثنا "قاؿ أبو إسحاؽ ا١تركزم:    
ألنو أكؿ عدد ٮترج منو ربع كسدس، كلو كاف فيهم من لو سدس  ؛عشر جزءنا

 .(ْ)"على أربعة كعشرين، كىكذا أبداكٙتن قسمت 

                                 
 .(ْٕٓ/ ُِ(، العزيز شرح الوجيز)ُٕٕ/ َِاجملموع )انظر: ( ُ)

/ َُ) ٖتفة احملتاج، (ّّّ/ ْ(، أسٌت ا١تطالب )ِّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر:( ِ)
َُِ). 

 . (ُُِ/ ٖالتهذيب)، (ّّٔ/ ٕسيط)الو  ،(ُٖٕ/ َِاجملموع )انظر:  (ّ)

 .(ّٕ/ ُْ) ْتر ا١تذىبانظر: ( ْ)



ْْٔ 

 

كإف كانت األرض متقاربة األجزاء كما إذا كانت قيمة الذراع من جانب ثبلثة   
كمن الوسط در٫تُت، أك ابلعكس عدلت أجزاؤىا  دراىم كمن جانب آخر در٫تان 

 .(ُ)ابلقيمة، فيسول بُت األجزاء الثبلثة ُب الصورة األكىل ُب القيمة
األرض ستُت يسول بينهما، ْتيث تصَت قيمة كل جزء  فإذا كانت قيمة   

عشرين، كبُت األجزاء الستة ُب الثانية، ْتيث تصَت قيمة كل جزء ُب ا١تثاؿ 
 .ا١تذكور عشرة

نص ُب االقًتاع ُب العتق على أنو يكتب ُب  -هنع هللا يضر  -كاعلم أف الشافعي     
بيد، كنص ىنا على أنو يكتب الرقاع اٟترية كالرؽ، كٮترج الرقاع على أٝتاء الع

 .(ِ)أٝتاء الشركاء ُب الرقاع كٮترج على األجزاء
 :كلؤلصحاب طريقاف   
أحد٫تا: أنو يكتب فيهما أٝتاء ، بل كٗتر٬تان نقأحد٫تا: أهنما على قولُت    

 .(ّ)الشركاء كالعبيد
 .(ْ)ىناؾكاثنيهما: أنو يكتب األجزاء ىنا كالرؽ كاٟترية     
، كاتفاؽ ىؤالء على جواز كل من ركىو قوؿ اٞتمهو  التفصيلدير كالثاين: تق    

الطريقُت ُب العتق، كعلى جوازىا ُب القسمة إذا تساكت األنصباء، فإف تفاكتت 
 .(ٓ)ا٠تبلؼ ُب األكلوية أك ُب اٞتواز؟ لأٝتاء الشركاء، كىتعُت كتب 

                                 
/ ٖالتهذيب ) ،(ُّٖ/ ُّ) البياف(، َٔٓ-ٗٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

ُُِ-ُِِ.) 

 (.   ٔ-ٓ/ ٖاألـ )انظر: ( ِ)

العزيز شرح (، ّٕٔ-ّٕٓ/ ٖالتهذيب )، (ُِّ/ ُٗهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)
 .(ْٖٓ/ ُِالوجيز)

 (ّٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 .(َِٓ/ ُُ) ركضة الطالبُت ،(ّٖ-ّٕ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٓ)



ْٔٓ 

 

 .(ُ)عليوبل ادعى اإلماـ االتفاؽ ، نص اإلماـ كالغزايل كآخركف ابألكؿ   
 .(ِ)قاؿ الرافعي: كىو األكىل، كعبارة كثَتين يشعر أبنو ُب اٞتواز   
 :فإف قلنا: يكتب أٝتاء ا١تبٌلؾ فوجهاف   
عند اٞتمهور كنسب إىل النص: أنو يكتب أٝتاءىم على عدد  (ّ)أصحهما   

النصف، أخذ الثاين كالثالث  /(ْ)األجزاء، فيكتب ُب ا١تثاؿ ا١تذكور اسم صاحب
اسم صاحب الثلث أخذ األكؿ  ابع، كتعُت اآلخراف للثالث، كإف خرج أكالن كالر 

كالثاين، ٍب ٮترج اثنية على الثالث، فإف خرج صاحب السدس أخذه كتعُت الثبلثة 
الباقية لصاحب النصف، أخذ الثبلثة األكؿ، ٍب ٮترج رقعة اثنية فإف خرج اسم 

لث، كإف خرج اسم صاحب السدس أخذ الرابع، كتعُت اآلخراف لصاحب الث
 .(ٓ)صاحب الثلث أخذ الرابع كا٠تامس، كتعُت السادس لآلخر

كوف الرقاع بعددىا، فيكتب ُب مثالنا تيكتب األجزاء ُب الرقاع فكإف قلنا:    
ست رقاع، كاألكىل أف يبدأ ابسم صاحب النصف، فإف خرج األكؿ ابٝتو فهو 

فيعطاه كما بعده كما قبلو، كإف لو، كالثاين كالثالث، كإف خرج الثاين فكذلك، 
ففي شرح ٥تتصر اٞتويٍت أنو يتوقف فيو كٮترج "قاؿ الرافعي: ، (ٔ)خرج الثالث

لصاحب الثلث، فإف خرج األكؿ فلو األكؿ كالثاين، كلصاحب النصف الثبلثة 
األخَتة، ككذا لو خرج الثاين، كإف خرج ا٠تامس فلو ا٠تامس كالسادس، ٍب العمل 

                                 
 (.ّّٕ-ّّٔ/ ٕالوسيط )، (ٖٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 .(ْٖٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

 .(َِٔ/ ُُ)ركضة الطالبُت ، (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 /أ(.ِِٓهناية اللوحة )( ْ)

 (.ّّٕ-ّّٔ/ ٕالوسيط )، (ِٗٓالتنبية )ص: ، (َْٗ/ ٥ٖتتصر ا١تزين ) انظر:( ٓ)

/ ْأسٌت ا١تطالب )، (َِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُّْ/ ُّ) البيافانظر: ( ٔ)
ِّّ). 



ْٔٔ 

 

 .(ُ)"النصف الثالث كاللذاف قبلو، كالرابع لصاحب السدس ىكذا، أم كلصاحب
كمل يستوعب ُب االحتماالت، ككاف ٬توز أف يقاؿ: إذا خرج لصاحب "قاؿ:    

النصف الثالث فلو الثالث كاللذاف قبلو، كإف خرج الرابع فلو الرابع كاللذاف قبلو، 
ذاف كيتعُت السادس لصاحب السدس، كإف خرج السادس فلو السادس كالل

 .(ِ)"قبلو
كىذا ٥تالف ١تا تقدـ عنو كعن غَته أنو ال يتعُت ما قبلو كال ما بعده كيرجع فيو   

 .إىل خربة القساـ
كٗتصيص القبلية دكف البعدية ُب بعض الصور ترجيح من غَت مرجح، ٍب ٮترج    

كإف بدأ بصاحب السدس فإف  دفعة أخرل ابسم أحد اآلخرين فبل يقع تفريق،
خرج ا٠تامس أك السادس  ء األكؿ أك الثاين دفع إليو األكؿ، كإفخرج لو اٞتز 

 .(ّ)أعطي السادس، ٍب ٮترج ابسم أحد اآلخرين كال يقع تفريق
كإف خرج لو الثالث أعطيو، كتعُت األكؿ كالثاين لصاحب الثلث، كالثبلثة   

األخَتة لصاحب النصف، كإف خرج لو الرابع أعطيو، كتعُت ا٠تامس كالسادس 
 .(ْ)الثلث، كالثبلثة األكىل لصاحب النصف لصاحب

كإف بدأ ابسم صاحب الثلث فإف خرج لو األكؿ كالثاين دفع إليو األكؿ كالثاين،    
كيتعُت األكؿ لصاحب السدس، كالثبلثة األخَتة لصاحب النصف، كإف خرج لو 

                                 
 .(ْٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

 .(ْٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 (ْٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(َُْ/ ّ) ا١تهذبانظر: ( ّ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (َُْ/ ّ) ا١تهذب، (ِّٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ْ)
ْٖٓ). 



ْٕٔ 

 

كالثبلثة األكىل ، الرابع فلو الرابع كا٠تامس، كيتعُت السادس لصاحب السدس
 .(ُ)لصاحب النصف

كلك أف تقتصر على ثبلث رقاع، فتكتب ُب إحداىا األكؿ كالثاين كالثالث    
كالرابع، كُب الثانية الثاين كالثالث كالرابع كا٠تامس، كُب الثالثة الثالث كالرابع 

لصاحب  كا٠تامس كالسادس كٗترجها عن أٝتائهم، فإف خرجت األكىل أكالن 
صاحب الثلث فلصاحب النصف األكؿ كالثاين النصف كالثانية أك الثالثة ل

 .(ِ)كالثالث، كلصاحب الثلث الرابع كا٠تامس، كلآلخر السادس
لصاحب الثلث، كإف خرجت األكؿ  ككذا اٟتكم لو خرجت الثالثة أكالن    

لصاحب النصف ٍب الثانية أك الثالثة لصاحب السدس فلصاحب النصف الثبلثة 
احب الثلث ا٠تامس كالسادس، كإف األكؿ، كلصاحب السدس الرابع، كلص

خرجت الثانية لصاحب النصف أكال فلو الثاين كالثالث كالرابع، كيتعُت األكؿ 
 .(ّ)لصاحب السدس، كالرابع كا٠تامس لصاحب الثلث

ككذا لو خرجت األكىل لصاحب السدس كالثانية لصاحب النصف، كإف    
النصف فلصاحب خرجت األكؿ لصاحب الثلث كالثانية أك الثالثة لصاحب 

الثلث األكؿ كالثاين، كلصاحب النصف الثبلثة اليت بعد٫تا، كيتعُت السادس 
لصاحب السدس كالثانية لصاحب الثلث  /(ْ)لآلخر، كإف خرجت األكىل

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ّّٔ/ ٕ) الوسيط، (ِْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

ْٓٗ). 

/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٗٓ/ ُِشرح الوجيز)العزيز ، (ّّٕ/ ٕالوسيط ) انظر: (ِ)
َِٔ). 

 .(ْٗٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّٖ/ ُْ) ب ْتر ا١تذىانظر: ( ّ)

 /ب(.ِِٓهناية اللوحة )( ْ)



ْٖٔ 

 

فلصاحب السدس األكؿ، كلصاحب الثلث الثاين كالثالث، كلآلخر الثبلثة 
 .(ُ)األخَتة

كضابط ىذه الطريقة: أف يعطى من خرجت رقعتو قدر حقو ٦تا فيها، األكؿ   
 .(ِ)ابألكؿ، فإف تعذر فما بعد األكؿ، األقرب فاألقرب

نظر فإف اختص بنصيب  ،فإف كاف معينان  :إذا استحق من ا١تقسـو جزءان  فرعان:
فإف   أحد٫تا سواء كاف كلو أك بعضو بطلت القسمة، كإف كاف ُب نصيبهما معان 

 .(ّ)كاف ُب نصيب أحد٫تا أكثر فكذلك
لو ُب القدر ُب ا١تتشاهبات كُب القيمة ُب ا١تتقومات مل يبطل  كإف كاف مساكاين    

 .(ْ)على الصحيح
 :شائعا كالثلث بطلت القسمة ُب ا١تستحق، كُب الباقي طريقاف كإف كاف جزءان   
عضهم: كىو مفرع أصحهما: أنو على قويل تفريق الصفقة ُب الدكاـ، قاؿ ب   

 .(ٓ)على أف القسمة بيع
إنو "كالثاين: القطع ابلبطبلف، كصححو الركايين، كقاؿ البندنيجي:    

 .(ٔ)"ا١تذىب

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّٔ/ ٕ(، الوسيط )ِْٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(َِٔ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٗٓ

 (َٓٓ/ ُِح الوجيز)العزيز شر انظر:  (ِ)

العزيز شرح ، (ّْ/ ُْ) ْتر ا١تذىب، (ُِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر:( ّ)
 .(ِٓٓ/ ُِالوجيز)

 (ُِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ْ)

 .(َُِ/ ُُركضة الطالبُت ) (ِٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)

 .(ّْ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٔ)



ْٔٗ 

 

ال فرؽ على ىذا بُت أف ٕتعل القسمة "كنسبو ا١تاكردم إىل اٞتمهور، كقاؿ:    
  .(ُ)"بيعا أك إفرازا

 .(ِ)كأثبت الرافعي على قوؿ الصحة ا٠تيار     
كلو ظهر دين أك كصية مرسلة كمائة درىم بعد القسمة؛ فإف قلنا: القسمة      

 .(ّ)كذا نقلو الرافعي إفراز فهي صحيحة، كتباع الًتكة ُب الدين إف مل يوفوه،
 .(ْ)كعبارة العراقيُت كالبغوم: إف القسمة تتخصص فإف مل يؤدكا الدين   
الدين من انتقاؿ الًتكة إىل كإف قلنا: إهنا بيع فقد مر ُب الرىن أف ُب منع     

الوارث قوالف، فإف قلنا ابألصح أنو ال ٯتنع ففي صحة بيع الًتكة قبل كفاء الدين 
 .(ٓ)أهنا على قويل بيع اٞتاين   طريقاف، أحد٫تا: 

 .كالثاين: القطع ابلبطبلف   
للًتكة أـ ال، كأنو لو  كأف ىذا ا٠تبلؼ ٥تتص ٔتا إذا كاف الدين مستغرقان    

كال دين ُب الظاىر ٍب ظهر دين أك ٕتدد ففي نقض التصرؼ كجهاف، تصرؼ 
 .(ٔ)أظهر٫تا: ا١تنع

 

                                 
 .(ِٗٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ِٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 .(ِٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ُِٔ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ْ)

كالثاين: . أحدىا: أنو إف كانت اٞتناية موجبة للقصاص فهو صحيحفيو ثبلثة أقواؿ:  (ٓ)
العزيز  . انظر: القولُت ُب اٟتالتُتكالثالث: طرد  كانت موجبة للماؿ فهو غَت صحيح إف 

 .(ّٗ/ ْشرح الوجيز)

 .(َِٗ/ ُُركضة الطالبُت ) (ِٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)



َْٕ 

 

فإف قلنا: إنو ٯتلك كيصح تصرفو فالقسمة صحيحة، فإف كفوا الدين استمرت    
 .(ُ)كإال نقضت كبيعت الًتكة ُب الدين

كجو أف التصرؼ موقوؼ، فإف  كإف قلنا: ال يصح فالقسمة ابطلة، كقد مر ٍبىَّ   
كفوا الدين صح، كإال فبل، كإف كانت الوصية ّتزء شائع كالثلث أك بعُت معينة 
فاٟتكم كما لو ظهر االستحقاؽ، كطريقا آخر أنو ينفذ من ا١توسر قوال كاحدا، 

 .(ِ)ك٫تا أيتياف ىنا
سمة : إذا قسم قساـ القاضي ابإلجبار فادعى بعض الشركاء غلطا ُب القالثاين 

أك حيفا؛ فإف مل يتبُت ما زعم أف الغلط أك اٟتيف حصل بو مل تسمع دعواه، كإف 
بٌينو نظر؛ فإف أقر القساـ بذلك قاؿ القاضي: ابف فساد القسمة كاسًتدت منو 
األجرة، كىذا من ا١تسائل اليت تسمع إبقراره فيها، ككذا لو جاء قاسم آخر كقسم 

كقاؿ البغوم كا٠توارزمي: إف صدقو الشركاء نقضت القسمة، كإال ، (ّ)كبٌُت خطأه
فبل، كعليو رد األجرة، قاال: ككذا لو قاؿ القاضي: غلطت أك حفت ُب اٟتكم 

كاتبعهما الرافعي عليو، كقياس ، (ْ)ككذبو احملكـو لو مل يسًتد ا١تاؿ، كعليو الغـر
٠تبلؼ ُب اٟتيلولة قو٢تا أف ٬تيء ُب عدـ القاسم بدؿ ما حاؼ فيو أك غلط ا

 .(ٓ)القولية، ككذا ُب غـر القاضي
على كاليتو، كٛتل كبلـ  كٯتكن ٛتل ما قااله على ما إذا مل يكن القساـ ابقيان  

كاف   إفالقاضي على ما إذا كاف عليها، كما قالوه فيما إذا قاؿ القساـ: قسمت 

                                 
 .(ُٔٓ/ ُٖ( هناية ا١تطلب )ُُْ/ ّ) ا١تهذب، (َِٔ)ص:  والتنبيانظر:  (ُ)

 .(ٖٓ/ ْركضة الطالبُت ) (ْٕٗ/ ْالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ِ)

 .(َِٖ/ ُُركضة الطالبُت ) (ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ّ)

 .(ُِٓ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ْ)

 .(ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُِٔ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٓ)



ُْٕ 

 

ـ بينة ٝتعت فإف أقا، (ُ)على كاليتو قبل قولو، كإال فبل، كاٟتاكم، كإف أنكر
 شهود، قاؿ الشيخ أبو حامد كغَته:كنقضت القسمة كما ُب حق القاضي كال

 .(ِ)كيعرفا اٟتاؿ فيشهدا بوكٯتسحا كطريقو أف ٭تضر قاضيُت حاذقُت لينظرا 
 .(ْ)"أف يكوف القاسم األكؿ كاحدا أك اثنُت /(ّ)كال فرؽ بُت"قاؿ اإلماـ:     
لكنو ُب إشكاؿ، فليس قبوؿ قوؿ اآلخرين أكىل من قبوؿ قوؿ األكلُت، كما لو    

شهد شاىداف أبف شاىدم اٟتق شهدا ابلزكر، سيما ُب قسمة التعديل ا١تتفق 
 على االجتهاد ُب القيم، كٯتكن ٛتل ىذا على ما إذا ابف ا٠تطأ أك اٟتيف يقينا،

ما  كمسحذراع  ألفستحق ي كأٟتق السرخسي بقياـ البينة ما إذا عرؼ أنو   
 . (ٓ)تسعمائةفظهر  أخذه

كفيو قوؿ أف على الشركاء إقامة البينة على أف القسمة عادلة كأف مدعي الغلط    
ال ٭تتاج إىل بينة، كعن أيب إسحاؽ أنو إف قاؿ ا١تدعي: إف الذم قسم ال ٭تسن 

  .(ٔ)القسمة كال يعرؼ ا١تساحة كاٟتساب فعلى صاحبو البينة
نو سهى فعليو البينة، كضعف ألف الكبلـ ُب منصوب القاضي، كال إاؿ كإف ق  

 .(ٕ)ينصبو حىت يثبت أىليتو

                                 
 .(َِٖ/ َُالنجم الوىاج )، (َِِ/ ُُ) ركضة الطالبُتانظر: ( ُ)

 .(ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

 /أ(.ِِٔ)هناية اللوحة ( ّ)

 .(ّٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
كفاية النبيو ،  (َِٖ/ ُُ(، ركضة الطالبُت )ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٓ)

(ُٖ /ِّٕ). 

ركضة الطالبُت  (ُٓٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح  (َِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٔ)
 .(ّّٕ/ ُٖكفاية النبيو ) (َِٖ/ ُُ)

 .(َِٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٓٓ/ ُِشرح الوجيز)العزيز انظر: ( ٕ)



ِْٕ 

 

  (ُ)أك شاىدان  كلو طلب ا١تدعي ٖتليف القاسم مل ٬تب، سواء جعلناه حاكمان     
لو ٖتليفو على طريقة أيب حامد، كىو مطرد ُب اٟتاكم كالشاىد، :"كقاؿ ا٢تركم: 

كما تقدـ عن القاضي أنو إذا ادعى على حاكم عند   ،كىذا الوجو أيٌب أيضان 
حاكم آخر أنو حكم لو بكذا أنو ٭تلفو الحتماؿ نكولو، فيحلف ا١تدعي على 

 .(ِ)"القوؿ أبف ٯتُت النكوؿ كالبينة، كيصَت كما لو أقاـ بذلك بينة
كإف أراد ٖتليف الشركاء أجيب، فيحلفوف أنو ال فضل معهم حسب ما     

الصباغ، كقاؿ العمراين: ٭تلفوف أنو ال يستحق عليهم ما ادعاه كال  ادعاه، قالو ابن
 .(ّ)شيئا منو

 .(ْ)فإف نكلوا حلف ا١تدعي كنقضت القسمة، كما لو أقركا أك قامت بينة   
كإف حلف بعضهم كنكل بعض كاف لو أف ٭تلف كينقض القسمة ُب حق الناكل  

دكف اٟتالف، سواء قلنا: ٯتُت الرد كاإلقرار أك كالبينة، كفيو كجو بعيد أهنا تنقض 
 .(ٓ)ُب حق اٟتالفُت أيضا على القوؿ أبهنا كالبينة

هم، ٍب أما إذا جرت القسمة ابلًتاضي أبف نصبوا قاٝتا فقسم أك قسموا أبنفس  
فاٟتكم ُب الصورة األكىل مبٍت على اعتبار الرضى بعد  ادعى أحدىم غلطان 
 .(ٔ)القسمة، كفيو خبلؼ

                                 
 .(ِٕٕ/ َُالنجم الوىاج ) (َِٖ/ ُُ) ركضة الطالبُت (ُ)

 (.ِّٓانظر: اإلشراؼ على غوامض اٟتكومات )ص:( ِ)

 .(ُْٖ/ ُّالبياف ُب مذىب ) (ّ)

 .(ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُِٔ/ ُٔ(اٟتاكم الكبَت )ْ)

 (ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (َِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ٓ)

 .(ُِٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ٔ)



ّْٕ 

 

، سواء كانت القسمة يدخلها إجبار أـ كأما ُب الثانية فيعترب فيها الرضى قطعان   
 .(ُ) ُب طرد ا٠تبلؼ فيها، كىو ظاىر كبلـ الرافعي ال، كأبدل اإلماـ احتماالن 

ُب  يعترب الرضى بعد خركج القرعة ُب األكىل فهو كما لو ادعى غلطان فإف مل     
قسمة اإلجبار، كإف اعتربانه فيها أك تقاٝتوا أبنفسهم فالذم ذكره اٞتمهور أف 

 .(ِ)الدعول ال تسمع، كال أثر للغلط كإف ٖتقق كالعُت ُب البيع
ز، إف قلنا: إفراز ينبٍت ذلك على أف القسمة بيع أك إفرا"كقاؿ اإلماـ كالغزايل:    

فاإلفراز ال يتحقق مع التفاكت فتسمع الدعول، كإذا ثبت الغلط نقضت، كإف مل 
  .(ّ)"يثبت كاف لو ٖتليف شركائو

: أهنا ال تسمع، كإطبلؽ األصحاب (ْ)فوجهاف، أصحهما كإف جعلناىا بيعان    
كيتجو عندم اشًتاط لفظ البيع ُب "قاؿ اإلماـ:  ،٤تموؿ على الصحيح

 .(ٓ)"القسمة
 
 

 
 
 
 

                                 
 .(ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُ)

 .(ُِّ/ ٖالتهذيب )، (َُْ/ ّا١تهذب )انظر: ( ِ)

 .(ِّْ/ ٕالوسيط )، (ْٔٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلب (ّ)

 .(َِٗ/ ُُركضة الطالبُت ) (ُٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .(ٔٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)



ْْٕ 

 

 الفصل الثالث: يف اإلجبار
 .(ُ)القسمة عند العراقيُت قسمة رد كقسمة ال رد فيها   
ف كعند ا١تراكزة ثبلثة أنواع: قسمة متشاهبات، كقسمة تعديل، كقسمة رد، أل  

من غَت  رد من أحد الشريكُت أك الشركاء شيئان يا١تشًتؾ إذا قسم فإما أف يكوف 
ا١تقسـو على اآلخر، كىي قسمة الرد، أك بغَت رد كحينئذ فإما أف يقسم ابعتبار 

، كٝتاىا الغزايل األجزاء كىي قسمة ا١تتشاهبات، كتسمى قسمة اإلجبار أيضان 
 .(ِ)قسمة اإلقرار، كإما أف يقسم ابعتبار القيمة، كىي قسمة التعديل

كا١توزكانت كا١تكيبلت من الدراىم فأما قسمة ا١تتشاهبات كىي ا١تثليات    
 .(ّ)كالداننَت كاٟتبوب كاألدىاف، ككالعرض ا١تتساكية األجزاء فيجرب عليها

فأما الثوب فإف كاف كرابسا ال تنقص قيمتو بقطعو فطريقاف، أصحهما: القطع    
 .(ْ)أبنو ال ٬ترب على قسمتو

ؼ نقوشو كألوانو الختبل /(ٓ)فإف اختلفت قيمة أجزاء الثوب": قال ادلاوردي   
 .(ٔ)"مل ٬ترب على قسمتو

هبا االنتفاع الكائن  كإ٪تا ٬ترب على القسمة إذا بقيت اٟتصة بعدىا منتفعان    
 .(ُ)قبلها، فبل ٬ترب على قسمة الطاحوف كاٟتماـ الصغَت

                                 
/ َُالنجم الوىاج ) (ُّّ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر:( ُ)

ِِٔ) 

/ َُالنجم الوىاج ) (ُّّ/ ُٖكفاية النبيو )(،  َِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)
ِِٔ) 

 .(َٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(َِْ/ ُُ) ركضة الطالبُت، (َٓٓ/ ُِعزيز شرح الوجيز)الكىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)

 /ب(.ِِٔهناية اللوحة )( ٓ)

 .(ِٕٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)



ْٕٓ 

 

، فإف كاف اٟتماـ الكبَت تبقى عكفيو كجو بعيد أنو يكفي بقاء أصل االنتفا    
كإف توقف على ، (ِ)من غَت إحداث شيء آخر قطعنامنفعتو بعد القسمة 

 تفريعان  (ّ)[كما ٬ترم ٣تراه ففي اإلجبار] رلخأكبئر آخر كمستوقد   إحداث شيء
على ا١تذىب كجهاف، ك٭ترر من ذلك ُب ضبط ما ٬ترب على قسمتو من 

 :(ْ)ا١تتشاهبات أكجو
  .غَت تضايق كاألرض الواسعةتلك ا١تنفعة من  بقىأحدىا: أف ت

  .(ٓ)ا: أف يبقي ملك ا١تنفعة كلو ابستحداث مرافقكأصحه
  .(ٔ)كاثلثها: أف يبقى ما يصَت إىل كل منهما منتفعا بو بوجو ما

 .(ٕ)كرابعها: أف تبقى تلك ا١تنفعة كلو مع تضايق 
، فإف فاحشان  كخامسها: أف ا١تعترب أف ال تكوف القسمة منتقصة القيمة نقصاانن  

قيمتو مائة كترجع قيمة كل نصف بتقديرىا إىل  فحش النقصاف كما لو كانت
  .(ٖ)مائتُت مل ٬تز

                                 

 
/ ُُ) ركضة الطالبُت، (َٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّٗ  ّ/ ٕالوسيط )انظر: ( ُ)

َِْ) . 

 .(ّْٔ/ ِ)أسٌت ا١تطالب ، (ْٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ٗٔ/ ْالوسيط )انظر: ( ِ)

/ ٕالوسيط )ما بُت ا١تعقوفتُت ساقط من النسخة، كالسياؽ يقتضي إثباتو كما ُب ( ّ)
ّّٗ). 

/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٕ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)
ّّٓ). 

 .(َِّ/ ُُركضة الطالبُت ) (ْٕٖ/ ٓالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)

 .(ْٕٖ/ ٓ( العزيز شرح الوجيز)َّْ/ ْلتهذيب )اانظر: ( ٔ)

 .(ْٕٖ/ ٓالعزيز شرح الوجيز) (َّْ/ ْالتهذيب )انظر: ( ٕ)

 (ْٕٖ/ ٓالعزيز شرح الوجيز ) ،(َّْ/ ْالتهذيب )انظر: ( ٖ)



ْٕٔ 

 

كجهاف، أحد٫تا كىو ظاىر ا١تذىب:  ر: فيما يعترب بو الضر وقال ادلاوردي  
 .(ُ)نقصاف ا١تنفعة دكف القيمة، كأشبههما: أنو يعترب بكل منهما

 .كقد مرت ىذه األكجو ُب الشفعة   
 مصراعا البابك كال يقسم زكجا ا٠تف فبل ٬ترب على قسمة اٞتوىرة النفيسة،    

كلو تراضى الشركاء ابلقسمة ُب مثل ذلك كالتمسوىا من ، (ِ)على الصحيح
فإف كانت ا١تنفعة تبطل ابلكلية مل ٬تبهم، كٯتنعهم أف يقسموا أبنفسهم  ،القاضي

، ألنو سفو كإضاعة، كإف كانت ال تبطل ابلكلية كالثوب النفيس يقطع، أيضان 
كاٟتماـ الصغَت مل ٬تبهم ُب أصح الوجهُت، لكن ال ، (ّ)كالسفينة كالسيف يكسر

  .(ْ)ٯتنعهم أف يقسموا أبنفسهم
كال فرؽ ُب اإلجبار على قسمة ا١تتشاهبات بُت أف تكوف األجزاء متساكية أك    

 .(ٓ)أيب ىريرة أنو ال إجبار إذا تفاكتتمتفاكتة، كعن ابن 
إذا كانت القسمة تضر أبحد الشريكُت دكف اآلخر كما لو ملك أحد٫تا  فرع:

على  عشر دار كاآلخر ابقيها، ككاف العشر ال يصلح للسكٌت إذا أفرد تفريعان 
ففي إجبار كل منهما على ، (ٔ)الصحيح ُب اعتبار بقاء ا١تنفعة األكىل بعد القسمة

 :إذا طلبها اآلخر ثبلثة أكجو على القسمة
 .(ٕ)، سواء تضرر ىو أك اآلخرأحدىا: ٬تاب الطالب مطلقان    

                                 
 (ِِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

 .(ْٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

 .(ْٔٓ/ ُِشرح الوجيز)العزيز انظر: ( ّ)

 .(ّْ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ْٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 .(َٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 (َِّ/ ُُ) ركضة الطالبُت (ْٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ٔ)

 (َِّ/ ُُ) ركضة الطالبُت (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٕ)



ْٕٕ 

 

 .(ُ)سواء تضرر ىو أك اآلخر كالثاين: ال ٬تاب مطلقان    
 .(ِ)كالثالث: أنو ٬تاب من يتضرر صاحبو، كال ٬تاب إف تضرر ىو   
ألف ا١تذىب أهنا لدفع  ؛فعلى األكؿ إذا ابع كاحد منهما ثبت لآلخر الشفعة   

 .(ّ)ضرر مؤنة القسمة
 .(ْ)كعلى الثاين ال 
كعلى الثالث إف ابع صاحب األعشار ثبتت الشفعة لصاحب العشر دكف   

عكسو، كعكس ذلك القاضي ُب كتاب الشفعة، كإف كاف ُب الشفعة قاؿ 
لو ابع صاحب األعشار نصيبو فبل شفعة لصاحب "فقاؿ: ، (ٓ)ابألكؿ
 .(ٔ)"العشر

 .(ٕ)كإف ابع صاحب العشر ثبتت الشفعة لآلخر كقد مرت ا١تسألة ُب الشفعة   
 .(ٕ)الشفعة

كلو كانت التسعة األعشار ال ٯتكن االنتفاع هبا ُب السكٌت إال بضم شيء     
آخر إليها كأمكن صاحبها ذلك فهي كا١تنتفع هبا ابلسكٌت، أشار إليو البغوم، 

 . (ُ( )ٖ)كمقتضاه طرده ُب العشر

                                 
/ ُُركضة الطالبُت ) (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّّ/ ُْْتر ا١تذىب): انظر (ُ)

َِّ). 

 (َِّ/ ُُركضة الطالبُت ) (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 .(ُْ/ ْٕتر ا١تذىب )انظر:  (ّ)

 .(ُِ/ ُُكفاية النبيو)،  (ُٕ/ ٓركضة الطالبُت )انظر:  (ْ)

 .(ُِ/ ُُكفاية النبيو ) (ُٕ/ ٓركضة الطالبُت )انظر:  (ٓ)

 .(ُٕ/ ٓ( ، ركضة الطالبُت )ْٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)

 (َّْ/ ْالتهذيب )انظر:  (ٕ)

 (َّْ/ ْالتهذيب )انظر:  (ٖ)



ْٕٖ 

 

فإف طلب صاحب النصف ، ار لواحد كالنصف اآلخر ٠تمسةكلو كاف نصف الد
كبُت قسمتو،  كيتخَت الباقي بُت إبقاء نصفهم مشاعان  (ِ)إفراز نصيبو أجيب إليو

ألف ُب ىذه القسمة فائدة لبعض ؛ فيأخذ كل كاحد العشر كإف مل يصلح للسكٌت
 .(ّ)الشركاء، كالضرر على ا١تطلوب فقط

أرادكا قسمتو فيما بينهم مل ٬ترب على ا١تذىب، ٍب  كلو قسموا النصف مشاعان    
  .(ْ)فإذا ابع صاحب النصف ثبت للخمسة ٣تتمعُت الشفعة

كإف قلنا: ال تثبت ألحدىم لو انفرد، كلو طلب ا٠تمسة إفراز النصف ليكوف   
 .(ٓ)شائعا بينهم أجيبوا

٬تابوف،  فطلب ٜتسة منهم إفراز النصف شائعان  /(ٔ)ككذا لو كانت الدار لعشرة   
، فإذا ابعوا نصفهم ثبت لصاحب النصف اآلخر الشفعة، ىذا كلو على ا١تذىب

كأما على قوؿ ابن سريج أف الشفعة تثبت لدفع ضرر الشركة ثبتت ُب ذلك  
 .(ٕ)كلو

، فطلب أحدىم القسمة قسمت أسداسان  ككذا لو كانت الدار بُت ستة أسداسان   
، ثلثا ٢تما، عا فيو قسمت أثبلاثن كإف طلب اثناف منهما قسمة نصيبهما ليجتم

                                 

 
 .(ُّّ/ ْ) . أسٌت ا١تطالب، (َِْ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ُ)

ابن الصبلح  فتاكل ،(ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )، (َّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)
(ِ /َْٗ). 

 .(َْٗ/ ِفتاكل ابن الصبلح )، (ُٕ/ ٓركضة الطالبُت )انظر:  (ّ)

 .(ْٕٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 (َِْ/ ُُركضة الطالبُت ) (ْٕٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 /أ(.ِِٕهناية اللوحة )( ٔ)

 .(َِّ/ َُة احملتاج )ٖتف ،(ُّّ/ ْأسٌت ا١تطالب )، (َّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ٕ)



ْٕٗ 

 

كثلثُت للباقُت، كإف طلب ثبلثة منهم قسمت نصفُت كاشًتؾ كل ثبلثة ُب 
 . (ُ)نصف

: قسمة التعديل، كىي اليت تعدؿ السهاـ فيها ابلقيمة، القسمة الثانية   
كاألعياف ا١تقسومة كذلك تنقسم إىل ما يعد شيئُت فصاعدا، كإىل ما يعد شيئا 

 .(ِ)كاحدان 
كالدكر كالعبيد ككالثياب كاألخشاب اليت   القسم األكؿ: ما يعٌد شيئُت فصاعدان   

 .(ّ)تنقص ابلقطع كالدكاب كاألشجار
ن نوع كاحد أك أكثر، مكىي إما عقار أك غَته، فإف كانت غَته فإما أف يكوف   

فإف كانت من نوع كاحد فإف أمكن التسوية بُت الشريكُت أك الشركاء ُب العدد 
مة كما لو كاف بُت ثبلثة أعبد من جنس كاحد أك ثبلثة أقواس متساكية كالقي

القيمة فطلب أحد٫تا  القيمة، أك كاف بُت اثنُت ثوابف من جنس كاحد متساكاين 
 .(ٓ)أصحهما: أنو ٬ترب (ْ):القسمة كأىب اآلخر ففي اإلجبار عليها كجهاف

                                 
/ ُٖكفاية النبيو ) (ّٓ/ ُْ( ْتر ا١تذىب )ِٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

ّّْ). 

/ ُُركضة الطالبُت ) (ّٓٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيز (َّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)
َُِ). 

 /ٔمغٍت احملتاج ) ،(َِِ/ َُ) ٖتفة احملتاج(، ُّٓ-َّٓ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:  ( ّ)
(ٔ/ ُّّ). 

/ ُٖهناية ا١تطلب )الوجو األكؿ ٬ترب على القسمة، كالوجو الثاين ال ٬ترب عليها. انظر: ( ْ)
(ُٖ /ْٓٗ). 

 .(ُِِ/ ُُركضة الطالبُت ) (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)



َْٖ 

 

ُب الرقيق  كقاال، (ُ)كخصصهما القاضي الطربم كابن الصباغ بغَت الرقيق   
 .(ِ)ابإلجبار

كإف مل ٘تكن التسوية ُب العدد، ككما لو كاف بُت ثبلثة أربعة أعبد، قيمة اثنُت    
مائة، كقيمة كل كاحد من اآلخرين مائة، فا٠تبلؼ ىنا مرتب على ا٠تبلؼ ُب 

 .(ْ)، فإف قلنا: ٬ترب ىناؾ فهنا قوالف(ّ)األكىل
، فلو كانت الشراكة (ٓ) الصورتُت ثبلثة أكجوكإف قلنا: ال فهنا أكىل، كٖترر ُب    

ال ترتفع ابلقسمة إال من بعض األعياف كما لو كاف بُت اثنُت عبداف أك داراف 
قيمة أحد٫تا مائة، كقيمة اآلخر مائتاف فطلب أحد٫تا القسمة ليخص من 

ُب النفيس ابلربع رتب على الصورة  خرجت لو القرعة اب٠تسيس كيبقى شريكان 
 .(ٔ)الثانية، كأكىل ىنا اب١تنع، كىو الصحيح

كالدكر كالدكاكُت فإما أف يكوف فيو بناء أـ ال، فإف كاف مبنيا ن  :كأما العقار   
كاٟتمامات اليت ال تقبل القسمة إذا تساكت قيمتها، فإذا كاف بينهما  كالطواحُت

                                 
 (.ِِٕانظر: الشامل )( ُ)

 .(ُّٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ِ)

/ ُٖهناية ا١تطلب )الوجو األكؿ ٬ترب على القسمة، كالوجو الثاين ال ٬ترب عليها. انظر:  (ّ)
ْٓٗ). 

أسٌت ا١تطالب  (ُِِ/ ُُركضة الطالبُت ) (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ْ)
(ْ /ّّٓ). 

الوجو األكؿ ٬ترب على القسمة، كالوجو الثاين ال ٬ترب عليها، كالوجو الثالث ىو  (ٓ)
/ ُٖهناية ا١تطلب )التفصيل أبف الشراكة ال ترفع ابلقسمة إال من بعض األعياف. انظر: 

ْٓٗ). 

 .(ُِِ/ ُُ( .ركضة الطالبُت )ٓٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ٔ)

ُِِ). 



ُْٖ 

 

ة فطلب أحد٫تا القسمة أبف ٬تعل لو دار داراف أك حانواتف متساكاي القيم
 .(ُ)كلصاحبو دار فاإلجبار عليها مبٍت على ا٠تبلؼ ُب العبيد

 .(ِ)ك٨توىا ا١تتساكية القيمة، كأكىل ىنا بعدـ اإلجبار، كىو الصحيح    
الدكر كالدكاكُت كاألرض  آحادكال فرؽ بُت أف يتجاكرا أك يتباعد، فإف كانت    

، بل القسمة فقد قطع اٞتمهور أبنو ال ٬ترب على قسمها أعياانن ا١تغركسة كا٠تالية تق
 .(ّ)إلمكاف قسمة كل عُت

 .(ْ)كنقل اإلماـ االتفاؽ عليو   
كفيو كجو، كلو كاف بينهما حوانيت صغار متبلصقة ال ٖتتمل إجارهتا القسمة     

 :د فطلب أحد٫تا قسمتها فوجهافئكتسمى العضا
  (ٓ)أحد٫تا كزعم البندنيجي أنو ا١تذىب: أنو ال ٬ترب   
 .(ٔ)اٞتداركأصحهما: ٬ترب للحاجة، كىي ٔتنزلة    
الوجهُت فيما إذا احتملت كل كاحد منها  "ا١تهذب"ك "اٟتػػػاكم"كذكر صاحبا    

فيما إذا طلب أحد٫تا قسمة األعياف كاآلخر قسمة   (ٕ)كحكيا كجهُت  القسمة
٢تا ابلدار ا١تشتملة على البيوت، أك الثاين  كل كاحدة منها ىل ٬تاب األكؿ إٟتاقان 

                                 
 .(َٓٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلب (ِْٔ/ ُٔكبَت )اٟتاكم الانظر:  (ُ)

/ ُُركضة الطالبُت ) (،ْٓٓ-ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)
ُُِ). 

 (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُّْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ّ)

 .(ُٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 .(ِٓٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٓ)

 .(ُُِ/ ُُ) ركضة الطالبُت ،(ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. ( ٔ)

مل اجد الوجو الراجح؛ ألف الرافعي كالنوكم اكتفيا بنقل ىذا القوؿ، كمل يتطرقا إىل ( ٕ)
 الًتجيح.



ِْٖ 

 

اإلجبار ٔتا إذا مل تنقص القيمة ابلقسمة، قاؿ: فإف  كقيد اجمللي٢تا ابلدكر،  إٟتاقان 
  .(ُ)نقصت مل ٬ترب قطعان 

نهما قرية ذات مساكن فطلب أحد٫تا قسمة ٚتيع كلو كاف بي"قاؿ ا١تاكردم:   
  .(ِ)"القرية كاآلخر قسمة كل بيت منها أجيب األكؿ دكف الثاين

كإف مل يكن على األراضي بناء فإف كانت متفرقة ككل منهما يقبل القسمة   
 ./(ْ)(ّ)ابألجزاء مل ٬ترب على قسمة التعديل على ما سيأٌب

  .(ٓ)كادعى اإلماـ االتفاؽ عليو   
  .(ٔ)قاؿ الرافعي: لكن الفوراين أشار إىل خبلؼ فيو  

كإف كانت متبلصقة لكن كل أرض تنسب إىل قرية قاؿ أبو إسحاؽ: ىي  
كقاؿ ، (ٕ)أـ ال كمشرهباكاألرض الواحدة، فتضم كتقسم سواء اختلفت طرقها 

فاٟتكم كذلك، كإف اختلفت مل ٬تز، قيل:  كمشرهبااٞتمهور: إف اٖتدت طرقها 
كقاؿ ا١تاكردم: إف ٘تاثلت ُب الثمن كا١تنفعة كا١تؤنة ، (ٖ)كىو ظاىر كبلـ الشافعي

كإف اختلفت منفعتها أبف كاف بعضها ، (ٗ)ان ضم بعضها إىل بعض كقسمت إجبار 
، أك اختلفت ُب كبعضها مغركسان  مزركعان  ، أك ُب بعضها ٩تل كُب بعضها كـر

                                 
 .(َْٕ/ ّا١تهذب ) ،(ِٓٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)
 (ِْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ِٓٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)
 /ب(.ِِٕهناية اللوحة )( ْ)

 .(ُٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)

 .(ٓٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٔ)

 .(َُِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر: ( ٕ)

 .(ّْٖ/ ُٖكفاية النبيو )، (ْٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٖ)

 .(ِٓٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٗ)



ّْٖ 

 

أك ُب ا١تؤنة أبف يكوف بعضها شرب مياه كبعضها شرب من بئر أك عُت  الثمن
 .(ُ)فمذىب الشافعي أنو ال يضم غربأك  جنضب

من جنس كاحد كالعبد  كإف مل تكن األعياف من نوع كاحد بل كانت أنواعان    
اٟتبشي، كالثوب االبريسم مع الكتاف كالقطن، كالشاة الضأف مع العبد مع  ا٢تندم

٥تتلفة كالطاحوف كالعبد كاٟتماـ كالدار كالثوب كاٟتنطة  أك كانت أجناسان  ،(ِ)ا١تعز
، فيأخذ أك أجناسان  كاٟتنطة كالشعَت كالدابة فإف طلب أحد٫تا أف يقسم أنواعان 

ففي اإلجبار خبلؼ مرتب على  كىذا جنسان  ، أك ىذا جنسان كىذا نوعان  ىذا نوعان 
 .اب١تنع (ّ)العبد من نوع كاحد، كأكىل

 .(ْ)اإلماـ كالغزايلكذا قالو  
كالذم أكرده اٞتمهور القطع اب١تنع، ككافقهما السرخسي على حكاية ا٠تبلؼ    

 .(ٓ)ُب اختبلؼ النوع دكف اختبلؼ اٞتنس، فهما منفرداف ْتكاية ا٠تبلؼ فيو
األكاين من النحاس كاٟتديد كالرصاص إف اختلفت كتفاضلت كالعبيد، كإف  فرع:

 .(ٕ()ٔ)٘تاثلت فهم كالثياب

                                 
 (ِٓٔ/ ُٔ) اٟتاكم الكبَتانظر: ( ُ)
/ ٕالوسيط )، (ْٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ِْٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

ّّٗ). 

 .(ُِّ/ ُُركضة الطالبُت )، (ٓٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

ُِّ). 

 .(ّّٗ/ ٕالوسيط ) (ْٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)

 .(ُِّ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ٓٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

كإف . كمل تقسم إجباران  إف اختلفت كتفاضلت قسمت اختياران قسمة الثياب: طريق  (ٔ)
 .(ِٕٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )االجبار كعدمو. انظر:  :٘تاثلت ففي قسمها إجبارا كجهاف

 .(ُّٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ِٗٔ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر:  (ٕ)



ْْٖ 

 

 
 ، كىو ضرابف: أرض كبناء كأرض ٣تردة.كاحدان  ما يعد شيئان  القسم الثاين:

األرض كالبناء كالدار، كقد أطلق األصحاب اإلجبار على  الضرب األول:
 .(ِ)منافعهاك  اكاستشكلو اإلماـ ىنا لتقارب ىيئاهت .(ُ)قسمتها

 كبيتة فٌ الوجو أف يقاؿ: إف استوت األبنية فكاف ُب شرقي الدار صي "كقاؿ:   
كل حصة على ما   شتملتالتعديل بتبعيض العرصة ف كيتأتىكُب غربيها كذلك 

من األبنية فيجرب على مثل ىذه القسمة، كأما إذا اختلفت  خرلتشتمل عليو األ
 .(ّ)"أشكا٢تا فيتعُت عندم قطعا ٗتريج ا٠تبلؼ ُب اإلجبار على قسمتها

الختبلؼ ا١تبٌت فإف كاف بعضها اختبلؼ أبنية الدار إف كاف "كقاؿ الرافعي:  
كبعضها اب٠تشب كالطُت كبعضها ابآلجر كبعضها ابللنًب فيقسمها  ابلطوب امبني

فعن  "قسمة تعديل، كإف كاف الختبلؼ ىيئات البناء كأشكالو أك سعتها كضيقها
كمنهم من قطع "قاؿ: ، (ْ)كنقل عن اإلماـ ما تقدـ بعضهم أف اٞتواب كذلك

أشكاؿ األبنية كىيئاهتا، كالقياس األكؿ، انتهى، ك٦تن قطع ابإلجبار مع اختبلؼ 
 .(ٓ)"بو: القاضي أبو الطيب كالبندنيجي كابن الصباغ

األرض اجملردة ا١تختلفة األجزاء، يكوف بعضها أجود من  الضرب الثاين:    
نهر كاآلخر يسقى أك ألنو يسقى ابل ،بعض لقربو من ا١تاء أك لقوة اإلنبات

ها ٤تركثة مثل ثلثيها ابلقيمة، فيجعل الثلث بينهما، كالثلثاف لثابلنضح فيكوف ث
                                 

 .(َْٖ/ ّا١تهذب )، (َِٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ِٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)

 (ِٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ْ)

/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)ا١تذىب عدـ االجبار. انظر: ( ٓ)
ُُِ). 



ْٖٓ 

 

فإف اختلفت األنصباء كنصف كثلث كسدس ، (ُ)بينهما إف كانت بينهما ابلسوية
 . (ِ)جعلت ستة أسهم ابلقيمة ال اب١تساحة

فإذا طلب أحد الشريكُت ىذه القسمة ففي اإلجبار عليها القوالف ا١تتقدماف، 
اإلجبار،  (ْ)كصحح اٞتمهور، (ّ)كجعلو القاضي ا١تذىب صحح البغوم ا١تنع،

 .، كىو كىم(ٓ)كجـز بو البندنيجي، ككذا الغزايل، كزعم أف ال خبلؼ فيو
كعلى ىذا فأجرة القساـ توزع ْتسب الشركة ُب األصل أـ ْتسب ا١تأخوذ قلة    

 .(ٔ)ككثرة؟ فيو كجهاف، أقرهبما: الثاين، كصححو النوكم

 /(ٕ)كيشبو أف يكوف ا٠تبلؼ ٥تصوصا ٔتا إذا مل ٘تكن قسمة"قاؿ الرافعي:     
، (ٖ)"اٞتيد كحده، كقسمة الردمء كحده، فإف أمكن مل ٬ترب على قسمة التعديل

 انتهى.
ال ٬ترب عليها، ك٬ترب على قسمة األجزاء، "كقد صرح بذلك ٚتاعة كقالوا:    

اف ُب بعضها ٩تل ٥تتلفة، كما لو ك أشجارك٬ترم ا٠تبلؼ فيما إذا كاف ابألرض 
 .(ٗ)"كُب بعضها كـر

                                 
/ ْأسٌت ا١تطالب )، (َُِ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(َِٖ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ُ)

ّّٓ). 

 .(ِٖٖ/ ٖهناية احملتاج )، (ّّّ/ ٔمغٍت احملتاج )انظر: ( ِ)

 .(َِٖ/ ٖ) التهذيبانظر:  (ّ)

 .(َُِ/ ُُركضة الطالبُت )، (ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ْ)

 .(ُّْ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )انظر:  (ٓ)

 .(ُُِ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)

ُُِ). 

 /أ(.ِِٖهناية اللوحة )( ٕ)

 .(ّٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ٖ)

 .(َْٔ/ ّ) ا١تهذب، (ِٓٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٗ)



ْٖٔ 

 

ككذا لو كاف ببعضها أشجار أك بناء كبعضها خلي من ذلك، "قاؿ البغوم:     
كقطع ٚتاعة ابإلجبار ُب اختبلؼ األشجار، كأٟتقو ابلدكر ا١تشتملة على البيوت 

 .(ُ)"كالسقوؼ كاألبواب ا١تختلفة
 فروع:

كانت متفقة القوالب فقسمتها قسمة اللبنات إف  "األكؿ: قاؿ القاضي:     
قسمة إفراز، فيجرب عليها، كإف كانت ٥تتلفة القوالب فهي قسمة تعديل، ففي 

 .(ِ)"اإلجبار عليها ا٠تبلؼ
أجرب  كعلوان  دار بُت اثنُت ٢تا علو كسفل فطلب أحد٫تا قسمتها سفبلن  الثاين:    

 .(ّ)اآلخر إف أمكن، كإف طلب أف ٬تعل السفل لواحد كالعلو آلخر مل ٬ترب اآلخر

 .(ّ)اآلخر

فجعل السفل  كعلوان  كن القسمة سفبلن ك٬توز أف يقاؿ: إف مل ٘ت"قاؿ الرافعي:      
ألحد٫تا كالعلو آلخر من قسمة التعديل أم فيكوف على ا٠تبلؼ، كلو طلب 

 .(ْ)أحد٫تا قسمة التعديل كالعلو نصفُت كأمكن أجرب اآلخر
أحد٫تا  ةكالعلو ُب أخرل، أك قسم دفعةكإف طلب أحد٫تا قسمة السفل ُب    

 .(ٓ)"مل ٬ترب اآلخر، كلو تراضيا على ذلك جاز اآلخر مشًتكان  كبقاء

                                 
 .(َِٖ/ ٖ) التهذيبانظر:  (ُ)

النجم  ،(ِّْ/ ُٖكفاية النبيو ) ،(ٔٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)
 .(ِٖٔ/ َُالوىاج)

/ ُُركضة الطالبُت ) (ُّٓ/ ُّالبياف ) ،(ِٗٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ّ)
ُِّ). 

 .(ٔٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ْ)

 .(ٔٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز )انظر:  (ٓ)



ْٖٕ 

 

لو كاف بينهما أرض كاحدة فيها بناء أك شجر فأراد أحد٫تا قسمة  الثالث:    
ال ٬ترب اآلخر، فإف تراضيا "قاؿ ا١تاكردم كالركايين: ، األرض دكف البناء كالشجر

 دخل ُب األرض قسمة اإلجبار ما داما على ىذا االتفاؽ قسمت بينهما إجباران 
 .(ُ)"ابلقرعة، فإف رجع أحد٫تا عن االتفاؽ زالت قسمة اإلجبار

 :ثبلثة أكجولكبلب اُب جواز قسمة  الرابع:  
كضعفو ، (ِ)القيمة عند من يرل ٢تا قيمة ابعتبارأصحها عند النوكم: يقسم   

 .(ّ)البغوم
 .(ٓ)كقيل: على طريق نقل اليد، (ْ)كاثنيها: يقسم على طريق االنتفاع  
كالثالث: ال يقسم كيًتؾ بُت الورثة، كما لو خلف جوىرة ال تقسم بل تًتؾ   

  :بينهم، فإف قلنا: تقسم ففي اإلجبار عليها طريقاف
 (ٔ)أحد٫تا: ٬ترب عليها، ٞترايهنا ٓتركجها عن القيمة ٣ترل ا١تثليات

 .(ٕ)كاثنيهما: أهنا على ا٠تبلؼ ُب قسمة التعديل   
رد، كىي قسمة ا١تشتمل على اٞتيد كالردمء كال تفي : قسمة الالقسمة الثالثة   

قيمة الردمء بقيمة اٞتيد، فيحتاج آخذه إىل اسًتداد شيء من آخذ اٞتيد، كما 

                                 
 .(ُْ/ ُْ) ْتر ا١تذىب(، ِٗٓ-ِٕٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

 .(ِٗٓ/ َُ) ركضة الطالبُتانظر:  (ِ)

 .(ٖٗ/ ٓالتهذيب )انظر:  (ّ)

 .(ُِّ/ ٗاجملموع )، (ُْْ/ ْْتر ا١تذىب ) ،(ِٕٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) انظر: (ْ)

 ،.(ُْْ/ ْْتر ا١تذىب ) ،(ِٕٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٓ)

 .(ُِّ/ ٗاجملموع )، (ُْْ/ ْْتر ا١تذىب ) ،(ِٕٔ/ ُٔاكم الكبَت )اٟتانظر:  (ٔ)

 .(ُِّ/ ٗاجملموع ) ،(ِٕٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ٕ)



ْٖٖ 

 

لو كاف بينهما عبداف، قيمة أحد٫تا ستمائة كقيمة اآلخر ألف، فيحتاج آخذ 
 .(ُ)ا٠تسيس إىل أف يرد عليو آخذ اٞتيد مائيت درىم

ال ٯتكن  نبت أك شجر أك بئر الدرجانيب األرض أك ككذا لو كاف ُب أحد    
قسمتو كال يعادلو اٞتانب اآلخر إال بضم شيء إليو من خارج، كىو نصف ما زاد 
من قيمة ذلك، فلو طلب أحد٫تا القسمة كذلك فا١تذىب أنو ال إجبار على 

 .(ّ)كفيو كجو، كلو تراضيا عليها جاز، (ِ)ىذه القسمة
ٍب ٬توز إف اتفقا على من أيخذ النفيس كيرد نصف فضلو، ك٬توز أف ٭تكما    

 .(ْ)القرعة على الصحيح
كلو طلب أحد٫تا القسمة على أف ينفرد من خرج لو ا٠تسيس أبخذه، كينفرد    

اآلخر ٔتا يقابلو من اٞتيد، كتبقى ابقية مشًتكا بينهما، فيبقى ُب ا١تثاؿ ا١تذكور 
بينهما، ففي اإلجبار طريقاف، أحد٫تا:  بيت كالبئر مشًتكان ٜتسا العبد اٞتيد كال

 .(ٓ)فيو قوالف، كأظهر٫تا: القطع بعدـ اإلجبار
 
 
 
 
 

                                 
 .(ٔٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (ُّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ُ)

 .(ُِْ/ ُُركضة الطالبُت ) (ٔٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 .(ُِْ/ ُُركضة الطالبُت ) (ٔٓٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح انظر:  (ّ)

 .(ُِْ/ ُُركضة الطالبُت ) (ٔٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)

 .(ّّٔ/ ْ) أسٌت ا١تطالب، (ٕٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ٓ)



ْٖٗ 

 

 
 
 

 فصل
 :قسمة ا١تثليات إفراز حق أك بيع؟ فيو قوالف

أحد٫تا: أهنا إفراز، كالقرعة تبُت أف ما خرج لكل كاحد ىو الذم ملكو، كىو    
 .(ُ)األظهر عند الرافعي، كصححو ٚتاعة، منهم النوكم

كاثنيهما: أهنا بيع، ككل منهما ابع ما كاف لو ُب حصة صاحبو ٔتا لآلخر ُب    
 .(ِ)حصتو كأفرد نصيبو، كصححو ٚتاعة

 :كُب ٤تلهما طريقاف  
أحد٫تا: أهنما فيما إذا جرت القسمة ابإلجبار، فإف جرت ابلًتاضي فبيع     

 .(ّ)، كنقل الرافعي عن البغوم أنو صححو، كنوزع فيوقطعان 
 .(ْ)كالثاين: أهنما ُب اٟتالتُت   
القاضي: األصح أف القسمة ٘تييز كإفراز بتعويض، ألنو ما من جزء  /(ٓ)كقاؿ    

قتسما فما كقع ُب نصيب أحد٫تا بعضو يكوف إال كىو مشًتؾ بينهما، فإذا ا
 .(ٔ)عوضا عما لو ُب نصيب صاحبو، كبعضو بعُت ما كاف لو شائعا

                                 
 .(ُِْ /ُُركضة الطالبُت )، (ٕٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)

أسٌت ا١تطالب  (ٕٓٓ/ ُِ( العزيز شرح الوجيز)ٕٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب  )انظر: ( ِ)
(ْ /ّّٕ). 

 (.ٖٓٓ-ٕٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ّ)

 (ُِٓ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ْ)

 /ب(.ِِٖهناية اللوحة )( ٓ)

 .(ُّٖ/ ُٖكفاية النبيو )انظر:   (ٔ)



َْٗ 

 

 :كأما قسمة التعديل ففيها طرؽ  
 .(ُ)أحدىا: طرد القولُت، سواء قلنا: ٬ترب عليها أك ال   
 .كادعى ابن أيب الدـ أف األصح عند العراقيُت أهنا إفراز   
 .(ِ)"كىو ظاىر ا١تذىب"كاثنيها: القطع أبهنا بيع، قاؿ الرافعي:    
كيشبو أف تكوف الطريقاف مبنُت على أهنا ٬ترب عليها أـ ال، إف "قاؿ بعضهم:    

 .(ّ)"قلنا: ٬ترب ففيها القوالف كإال فهي بيع
كإف قلنا: ٬ترب عليها ففيها ، (ْ)ا ٬ترب عليها فهي بيع"كاثلثها: إف قلنا:    

 .ريقافالط
 .(ٓ)كأما قسمة الرد فا١تشهور أهنا بيع   
 (ٔ)كقاؿ اإلماـ: الكبلـ فيها فرع على اإلجبار عليها    
  .سبيل إىل اإلجبار على بدؿ العوض كقد قالوا: ال   

كُب جراينو ُب القدر الذم ال كجو فيو إىل رد خبلؼ تقدـ، كذلك أبف ٬تعل 
أٜتاس العبد ا١تساكم ألفا بينهما، كيبقى العبد ا١تساكم ستمائة بينهما، كثبلثة 

، كالذم أراه تنزيل إطبلؽ قو٢تم أهنا بيع على اإلجبار، فالذم ٜتساه مشًتكان 
كأما غَته فإف قلنا ابإلجبار فيو ففيو القوالف ، (ٕ)يقابل العوض ا١تردكد بيع قطعان 

                                 
 .(ِّْ/ ٕالوسيط ) ،(َْٖ/ ّا١تهذب )، (ِٖٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت ) (ُ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ِّْ/ ٕالوسيط )(، ّٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)
ٕٓٓ). 

 .(ٗٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 انظر: ا١ترجع السابق. (ْ)

 .(ُُِ/ ٖالتهذيب )، (ٕٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٓ)

 .(ْٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)

 .(َِّ/ ُٖ) كفاية النبيو،(ْٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٕ)



ُْٗ 

 

  .(ِ)ذكر٫تاكإف قلنا بعدمو ففي القسمة ا١تفتقرة إىل الرضى طريقاف تقدما ، (ُ)قطعان 
كاتبعو الغزايل غَت أنو جـز على قوؿ اإلجبار أبهنا بيع، كحكى طريقُت على      

 .(ّ)قوؿ عدـ اإلجبار، كما ُب قسمة التعديل
 ابهباككذا فعل الرافعي، كٗترج على القولُت مسائل ُب الزكاة، كقد تقدمت ُب     

 .(ْ)كُب الربوايت كُب الوقف كغَتىا
 .(ٓ)ابلكيل كالوزف على القولُت اٞتص كالنورةكٕتوز قسمة    

كلو كاف بينهما أرض مزركعة فأرادا قسمة األرض كحدىا جاز، كإف طلبها      
 .(ٔ)أحد٫تا أجرب اآلخر

 .ك٬تيء على قولنا أهنا بيع الوجو ا١تتقدـ ُب البيع أهنا ال تصح    
شتد اٟتب، ككذا إف كاف بذرا مل ينبت مل يرادا قسمتها كما فيها مل ٬تز إف كإف أ   

د جاز، قاؿ الشيخ أبو حامد: كال ٬ترب ا١تمتنع شتكإف كاف فصيبل مل ي، (ٕ)بعد
 .(ٖ)على القسمة

عندم أف ىذا ينبٍت على القولُت، فإف قلنا: ىي بيع مل "كقاؿ القاضي الطربم:    
 .(ٗ)"إفراز أجرب ٬ترب، كإف قلنا: ىي

                                 
 (ُِِ/ ٖالتهذيب )انظر: ( ُ)

 .(ٓٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ِ)

 (.ّّٗ-ّّٖ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )انظر: ( ّ)

 (.َٔٓ-ٗٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)

 .(ُِْ/ ُُركضة الطالبُت )القوؿ األكؿ: اهنا بيع. كالقوؿ الثاين: أهنا افراز. انظر: ( ٓ)

 (.َِٔ-ِٗٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)

 (.َِٔ/ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٕ)

 انظر: ا١ترجع السابق.( ٖ)

 .(َْ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ٗ)



ِْٗ 

 

  .كىذا أشبوقاؿ الركايين:     
 .كلو اقتسم الشريكاف ٍب تقايبل فقد أطلق الركايين القوؿ بعود اإلشاعة

كإف  (ُ)كقاؿ الركايين كالرافعي: إف قلنا: إهنا بيع صحت اإلقالة كعاد الشيوع    
 .(ِ)رده على القولُت قلنا: إفراز لغت، كلو كجد أحد٫تا ٔتا أخذه عيبان 

مل ٬تز، كجـز بو الغزايل  كأما قسمة ا١تلك عن الوقف فإف جعلناىا بيعان       
 .(ّ)كالرافعي كآخركف

 :كقاؿ ا١تاكردم كالركايين: فيو قوالف    
 .(ْ)كال اختياران  أحد٫تا: ال ٬توز جربان     
  .كاختياران  كاثنيهما: ٬توز جربان     
 .(ٓ)الركايينكإف جعلناىا إفرازا جاز، كاختاره     
قاؿ ٚتاعة منهم: صاحب ا١تهذب: ىذا إذا مل يكن فيها رد، فإف كاف فيها     

 .(ٔ)مل ٬تز الطلقرد فإف كاف من أىل الوقف جاز، كإف كاف من أىل 
ما يقابل  كإ٪تا يتخرج ىذا على قوؿ من قاؿ: إف"قاؿ صاحب الذخائر:    

 .(ٕ)"رازاالعوض ا١تردكد يكوف بيعا، كما ال يقابلو يكوف إف

                                 
 .(ٗٓٓ/ ُِالوجيز)العزيز شرح ، (ّٗ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ُ)

 .(ٗٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 .(ٗٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ّٗ/ ُْْتر ا١تذىب ) انظر: (ّ)

 (ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر: ( ْ)

 .(ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(ٗٓٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)

ُِٔ). 

 .(ِِّ/ ُٖالنبيو )كفاية ،  (َْٔ/ ّ) ا١تهذبانظر: ( ٔ)

 (ٓٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٕ)



ّْٗ 

 

قلت: كىذا ال يعرفو العراقيوف، كقاؿ القاضي ابن رزين: إذا طلبها ا١تالك    
الوقف ال يبطل حقو، كإف طلبها  أىلأجيب إذا كجبت إجابتو لو مل يكن 

ا١تنحدر ُب الوقف مل ٬تب، ألف الواقف كقف مشاعا، كىذا حسن، كالظاىر أنو 
 .(ُ)فرع على أهنا إفراز

 .(ّ)فبل ٬توز على القولُت /(ِ)ف بُت أىلوكأما قسمة الوق    
 .(ْ)كفيو كجو أنو ٬توز على قوؿ اإلقرار    

كقيل: إنو ٥تصوص بقولنا أف ا١تلك ُب ا١توقوؼ للموقوؼ عليو، كعليو يلـز      
  .(ٓ)ُب حق ا١تتقاٝتُت، فإذا انتقل إىل من بعدىم انتقضت القسمة

أشرؼ الوقف على ا٠تراب، كمل كصرح اإلماـ بتخصيص ىذا الوجو ٔتا إذا    
 .(ٔ)ٮتصصو الرافعي كال غَته بو

 ؟.كبناه ا١تاكردم على أف رقبة ا١توقوؼ ٘تلك أـ ال    
 .(ٕ)إف قلنا: ال ٘تلك مل ٕتز، كإف قلنا: ٘تلك جازت      
كأشار الغزايل إىل ٣تيئو على القوؿ أبهنا بيع فيكوف راجعا إىل الوجو ا١تتقدـ      

 .(ٖ)٬توز بيعو عند إشرافو على ا٠ترابُب الوقف أنو 

                                 
 .(ٔٓٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر: ( ُ)

 /أ(.ِِٗهناية اللوحة )( ِ)

/ ُُركضة الطالبُت ) ،(َٔٓ-ٗٓٓ/ ُِ) العزيز شرح الوجيزكىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)
ُِٔ). 

 .(ُِٔ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)

 .(َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 . (ٔٓٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٔ)

 .(ٔٗ/ ُٕاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٕ)

 . (ٔٓٓ/ ُٖ) هناية ا١تطلبانظر: ( ٖ)



ْْٗ 

 

فإف كاف على جهتُت فقد قاؿ  ىذا كلو إذا كاف الوقف على جهة كاحدة،     
  .(ُ)ا١تاكردم: ٕتوز القسمة بُت اٞتهتُت إذا مل يكن فيها رد

كيلـز ُب اٟتاؿ كما بعده، ككبلـ اإلماـ يقتضي أنو إف كاف من كاقف كاحد مل  
 .ٕتوز قسمتو على قوؿ اإلقرار٬تز، كإف كاف من اثنُت 

كلو أراد ا١تالكاف قسمة العُت ا١تؤجرة قاؿ الركايين: إف قلنا: القسمة إفراز       
فإف مل يتضرر هبا ا١تستأجر جازت كإال فبل، كإف قلنا: إهنا بيع فهي على القولُت 

 .(ِ)ُب بيعها
 حنثوع ففي قاسم، فإف قلنا: إهنا بيف بعت شيئان قاؿ: كلو قاؿ: كهللا ال    

 .(ّ)كجهاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(ِٖٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ِّّ/ ُٖكفاية النبيو )  (،ْٗ-ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ِ)

 .(ِّّ/ ُٖكفاية النبيو )  (،ْٗ-ْٖ/ ُْ)ْتر ا١تذىب انظر:  (ّ)



ْٗٓ 

 

 
 فصل

القسمة إف كقعت إبجبار اٟتاكم عليها بطلب أحد٫تا ُب ا١تثليات أك ُب       
قسمة التعديل على القوؿ ابإلجبار عليها مل يشًتط فيها الًتاضي، ال عند إخراج 

 .(ُ)القرعة كال بعده
كلو قسم الشريكاف قاٝتا فقسم بينهما ففي اعتبار الرضى بعد خركج القرعة    

 .(ِ)قوالف كالقولُت ُب التحكيم، كمثل ا١تعتربين إىل اعتباره
كأما القسمة اليت ال إجبار فيها كىي قسمة الرد كقسمة التعديل ُب أحد      

اطو بعد خركج القولُت فبل بد فيها من لفظ يدؿ على الرضى ابتداءن، كُب اشًت 
 :القرعة كجهاف

 .(ّ)أصحهما: أنو يشًتط   
 .، كيكفي األكؿ مع السكوت بعده(ْ)كاثنيهما: ال    
كاثلثها: إف اقتسما أبنفسهما أك ككيبل٫تا اشًتط، كإف قسم بينهم منصوب     

ا٠تيار، كقاؿ: ىل ثبت على الفور أك ٯتتد  ثبوت فيواٟتاكم فبل، كعن ا١تاكردم 
  .(ٓ)فيو كجهاف  سمة؟إىل آخر الق

كصفة رضا٫تا بعدىا أف يقوال: رضينا هبذه القسمة أك ٔتا أخرجتو القرعة أك     
 .(ُ)ٔتا جرل أك تقاٝتنا على ىذا الوجو

                                 
 .(ٓٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )، (ِْٕ/ ٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ُ)

 (ٓٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) ،(ِْٕ/ ٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت ) ،(َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)

 الوجو األكؿ: ٢تما خيار اجمللس ما مل يتفرقا. كالثاين: ٢تما خيار ثبلثة أايـ. انظر:( ٓ)
 .(ِٔٓ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )     



ْٗٔ 

 

كفيو كجو أنو ال يكفي أف يقوال: رضينا ٔتا جرل أك هبذا، كال بد أف يتلفظا     
 .(ِ)ابلقسمة

على أنو ال يشًتط لفظ البيع كإف جعلناىا قاؿ اإلماـ كالغزايل: كأٚتعوا       
كليس كذلك فقد حكى البغوم كغَته ُب اشًتاط لفظ البيع أك التمليك ، (ّ)بيعان 

 .(ْ)ُب قسمة ا١تتشاهبات إذا قسموىا أبنفسهم كجهُت
كأما قسمة غَت ا١تتشاهبات فبل بد فيها من لفظ البيع أك التمليك، فيقوؿ     

اشًتيت منك الذم لك ُب ىذا ابلذم يل ُب ىذا آخذ األجود ُب قسمة الرد: 
ٔتائة درىم مثبل، أك بعتك فيقوؿ اآلخر: بعت أك مٌلكتك، كلو رجع أحد 

 .(ٓ)ا١تتقاٝتُت قبل خركج القرعة بطل الرضى ا١تتقدـ قطعان 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

 
ركضة  (َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (،ٔٓٓ-ٓٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ُ)

 .(ُِٕ/ ُُالطالبُت )

 (ِٔٓ/ ُٔالكبَت )اٟتاكم انظر: ( ِ)

 .(ّّٖ/ ٕالوسيط ) ،(ٔٓٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 .(ُُِ/ ٖالتهذيب )الوجو األكؿ: ال يشًت. كالوجو الثاين: ال يشًتط. انظر: ( ْ)

 .(ُُِ/ ٖالتهذيب )انظر:  (ٓ)



ْٕٗ 

 

 فصل
كديوف اثبتة ُب الذمم، كقد تقدـ الكبلـ ُب  ،منافع، ك (ُ)عياف[أ] :األمواؿ ثبلثة
 .قسمة األعياف

 .كأما ا١تنافع فتجوز قسمتها كاألعياف، كلقسمتها طريقاف: ا١تهاأية كا١تماثلة   
فا١تهاأية أف ينتفع ىذا هبا مدة، كىذا هبا مثلها إما مياكمة أبف ينتفع هبا ىذا     
ذلك، أك مسابعة أبف ينتفع هبا ىذا  أك يومُت أك ثبلثة أك ٨توىا، كاآلخر مثل يومان 

كفيو كجو أهنا ال ٕتوز ، (ْ) (ّ) ةأك مساهن (ِ)، أك مشاىرة، كىذا أسبوعان أسبوعان 
 .(ٓ)مساهنة

: أف ينتفع ىذا ببعض كىذا ببعض، كاألرض ينتفع كل منهما ثلةامكا١ت    
من غَت قسمة، فإف اتفقا على  بعضها كىذا بعض الدارىذا كيسكن ّتانب، 

 .(ٔ)شيء من ذلك جاز
لكن قسمة األعياف يكوف ابلطوؿ كقسمة ا١تنافع أم ": /(ٕ)قاؿ القاضي    

 ".اب١تهاأية يكوف عرضان 

                                 
 ُب النسخة )أنواع(، كا١تثبت ما يقتضو السياؽ.( ُ)

 .(ُٔٓ/ ِا١تصباح ا١تنَت ). انظر: مشاىرة أم شهرا كشهرا (ِ)

 .(ٖ/ ْالعُت )انظر:  ا١تساهنة: ا١تعاملة سنة بسنة. (ّ)

/ ُِالعزيز شرح الوجيز) ،(ُِّ/ ٖالتهذيب ) ،(ٔٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)
 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٔٓ

/ ْ) أسٌت ا١تطالب (،َّٔ/ ُٖكفاية النبيو )،(ُِٖ/ ُُ) ركضة الطالبُتانظر: ( ٓ)
ّّٕ). 

/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ُِْ/ ٖالتهذيب ) ،(ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ٔ)
َٓٔ). 

 /ب(.ِِٗهناية اللوحة )( ٕ)



ْٖٗ 

 

ٍب قد يتفقاف على من يبدأ بو كقد يتشاحاف فتحكم القرعة، ك٭تتمل أف      
العامة كالنفقة ُب مدة ا١تهاأية ٬تيء ُب القرعة الوجو ا١تتقدـ ُب قسمة الرد، كا١تؤف 

كأما ا١تؤف النادرة كأجرة الفصد كاٟتجامة إذا احتيج ، (ُ)على مستوُب ا١تنفعة
كساب النادرة ُب زمن ا١تهاأية، كا٢تبة كالوصية ككجداف اال ك ، إليهما كزكاة الفطر

 :فيها القوالفف ،الركاز
 .(ّ)تكوف ا١تؤف النادرة عليو: أهنا ١تن كقعت ُب نوبتو، فعلى ىذا (ِ)أظهر٫تا     
 .(ْ)كالثاين: أنو بينهما، كاختاره ابن أيب عصركف      
كعلى ىذا ال ٭تسب النوبة اليت اكتسب فيها ذلك على ": "البياف"قاؿ ُب      

 .(ٓ)"صاحب النوبة، كتكوف ا١تؤف النادرة عليهما
كينبغي أف ينظر ُب الكسوة إىل قدر النوبة حىت تبقى على "قاؿ الرافعي:      

ابالنتفاع قبل الشركع ُب نوبتو  ا١تبتدئ ، ٍب رجعمياكمةاالشًتاؾ إذا جرت ا١تهاأية 
  .(ٔ)"أك ُب أثنائها فلو

لو اتفقا على "قاؿ:  كذا قالوه، ككبلـ القاضي يقتضي أنو ليس لو ذلك حيث  
 .(ٕ)كالقسمة تلـز ابلًتاضي ا١تهاأية لزمت، ألهنا نوع قسمة،

أجرة غـر لشريكو أجرة مثل حصتو لتلك  ١تثلهاكعلى األكؿ إف مضت مدة     
 :ا١تدة، كإف رجع بعد استيفاء نوبتو فوجهاف

                                 
 .(ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ُ)

 .(ُِٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ِ)

 (ُِْ/ ٖ) التهذيبانظر:  (ّ)

 (.ُِْ/ ٖ) التهذيب، (ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ْ)

 .(ُِٖ/ ٖالبياف )انظر: ( ٓ)

 .(َّٔ/ ُٖكفاية النبيو )،  (ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)

 .(َّٔ/ ُٖكفاية النبيو )  ،(ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)



ْٗٗ 

 

كيغـر لشريكو أجرة مثل حصتو لزمن  ،أقيسهما كبو جـز الرافعي: يصح    
 .(ُ)"نوبتو
 :، كيتحرر ُب الصورتُت ثبلثة أكجو(ِ)كاثنيهما كاختاره القاضي: أنو ال يرجع    

اثلثها: يرجع قبل استيفاء نوبتو، كال يرجع بعدىا، كأٟتق الرافعي اهنداـ الدار      
كموت العبد كرجوع صاحب النوبة الثانية بعد نوبة األكؿ برجوع األكؿ بعدىا، 
فجـز أبف لو أف يرجع، ك٬تب على األكؿ أجرة مثل حصة شريكو لتلك ا١تدة، 

  .(ّ)قتضى قولو فيما تقدـكىو م
 .(ْ)كمقتضى ما قالو القاضي كاإلماـ كالغزايل ٣تيء ا٠تبلؼ فيو      
ىذا كلو إذا تراضيا عليهما، فإف مل يًتاضيا عليها كطالبها أحد٫تا كامتنع      

 .(ٓ)فإف أمكنت قسمة العُت مل ٬ترب عليها قطعان  ،عليها؟ نظر  اآلخر فهل ٬ترب 
 :كاٟتماـ الصغَت كالعبد كالدابة فوجهاف لقناةسمتها كاكإف مل ٘تكن ق    
 .(ٔ)كىو ا١تنصوص كقطع بو بعضهم: ال :أصحهما    
 .(ٕ)كاثنيهما البن سريج: نعم، فعلى ىذا يبدأ من خرجت لو القرعة    

                                 
 .(ُِٖ/ ُُبُت )ركضة الطال (ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. ( ُ)

 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ِ)

 .(ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط ) ،(ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط ) (َْٗ/ ّا١تهذب )انظر: ( ٓ)

 .(ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)

ُِٕ). 

 (.ُِٖ-ُِٕ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)



ََٓ 

 

ك٬توز أف يكوف اٟتكم ُب قدر النوبة كذلك، كليس لؤلكؿ "قاؿ الرافعي:      
نوبتو، كلو رجع الثاين قبل استيفاء نوبتو كطلب من األكؿ الرجوع بعد استيفاء 

 .(ُ)"أجرة حصتو مل يكن لو ذلك
ك٬ترم الوجهاف فيما إذا اشًتكا ُب ا١تنافع دكف العُت كطلب أحد٫تا ا١تهاأية       

 كأابىا اآلخر فإف أكصى ٢تما ٔتنفعة عبد أك دار أك ثوب أك استأجرا عينان 
اعة كىي متساكية كأراد أحد٫تا قسمتها لينفرد ْتصتو للزر  كلو استأجرا أرضان     

  .(ِ)منها فقد أطلق البندنيجي القوؿ اب١تنع
 .(ّ)"يبٌت على اإلجبار على ا١تهاأية"كقاؿ القاضي:     
 .(ْ)فإف قلنا: ٬ترب عليها أجرب ىنا    
 ها، كإف قلنا: ال ٬ترب عليها فهنا كجهاف، بناء على معنيُت ُب منع اإلجبار في     

 .(ٓ)أحد٫تا: تقدًن حق أحد٫تا على اآلخر، فعلى ىذا ٬ترب      
  .ة ليست ٦تلوكة، فعلى ىذا ال ٬تربكاثنيهما: أف الرقب      

  .(ٔ)فإف اقتسما كجدت بنصيب أحد٫تا عيب فلو الفسخ
 .(ٕ)قاؿ: كينبغي أف يقاؿ: لشريكو الفسخ أيضان      
 .(ُ)كالرقيق البعض حكم ا١تشًتؾ ُب ٚتيع ما تقدـ     

                                 
 .(ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ُ)

-َٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (َْٗ/ ّا١تهذب ) (ِٗٓالتنبية )ص: انظر: ( ِ)
ُٓٔ.) 

 .(ُِٖ/ ُُركضة الطالبُت )، (ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ّ)

 .(ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ْ)

 .(ُِٖ/ ُُ( ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٓ)

 .(ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٔ)

 .(ُِٖ/ ُُ( ركضة الطالبُت )ُٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر: ( ٕ)



َُٓ 

 

ُب البقرة كالشاة اللبوف ٭تلب  ائكال ٕتوز ا١تهاأية ُب ٖتصيل األعياف أبف هتاي    
ىذا يوما كىذا يوما، أك ُب الشجرة ا١تثمرة فيكوف ٢تذا ٙترة عاـ، ك٢تذا ٙترة عاـ، 

 (ِ)ألنو ربوم فقد فيو ا١تساكاة كاٟتلوؿ كالتقابض
كطريقهما إذا أرادا ذلك أف يبيح كل كاحد منهما لصاحبو "قاؿ النوكم:       

 .(ّ)"نصيبو ُب تلك ا١تدة
ُب االنتفاع كمل يتفقا  /(ْ)كإذا قلنا ابلصحيح أنو ال إجبار على ا١تهاأية كتنازعا    

 :عليها كال على غَتىا ففي ما يفعل كجهاف
، (ٓ)أحد٫تا: أف اٟتاكم يبيعو عليهما كيقسم ٙتنو بينهما على قدر كصيتهما      

 .(ٔ)كأصحهما: ال يباع .كال أعده من ا١تذىبقاؿ اإلماـ: 
 .، يعٍت ابإلغبلؽ عليهما(ٕ)"كيًتكا إىل أف يصطلحا"قاؿ الغزايل:        
 .(ٖ)"كىذا قوؿ فاسد أتابه قواعد الشريعة كا١تذىب"قاؿ ابن الصبلح:       
 كقد تقدـ ذلك، كقاؿ ابن كج كالبغوم: يؤجر عليهما كيوزع األجرة،      
 .(ٗ)"كىو الصواب"قاؿ ابن الصبلح:      

                                 

 
 .(ُِٖ/ ُُ( ركضة الطالبُت )ُٕٔ/ ُٖاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ُِٗ/ ُُركضة الطالبُت )، (ِٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)انظر:  (ِ)

 .(ُِٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ّ)

 /أ(.َِّهناية اللوحة )( ْ)

 .(ْْٗ/ ِفتاكل ابن الصبلح )، (ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب ) انظر:( ٓ)

 .(ٕٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط ُب ا١تذىب )انظر: ( ٕ)

 .(ْْٗ/ ِفتاكل ابن الصبلح )انظر: ( ٖ)

 انظر: ا١ترجع السابق.( ٗ)



َِٓ 

 

٬ترباف على ا١تهاأية، يباع عليهما، يؤجر  كيتحرر ُب ا١تسألة أربعة آراء:      
ا١تهاأية عليهما، يًتكاف إىل أف يصطلحا، كأفىت القاضي أبف القاضي ٬ترب٫تا على 

 .(ُ)"أك يبيع عليهما
 كأما الديوف ا١تشًتكة فإما أف تكوف على كاحد أك ٚتاعة، فإف كانت على كاحد 

قسمتو فسخ الشركة فيو، فإذا فسخت انقسم الدين ُب ذمة "قاؿ ا١تاكردم:     
  .(ِ)"الفرع كصار لكل كاحد منهما قدر حقو منو، ك٬توز انفراده ابقتضائو كقبضو

بينهما  لو أف ينفرد هبما ككاف ما يقبضو مشًتكان  (ّ)تنفسخ الشركة مل ٬تزكلو مل     
 .(ْ)بينهما إف قبضو من غَت إذف شريكو

 .(ٓ)للشركة فإف أذف لو ُب قبض حصتو منو جاز ككاف إذنو فسخان      
ُب ا١تكاتب إذا أدل إىل أحد الشريكُت ماؿ  القولُتكال كجو ١تن خرجو على     

ُب جواز انفراده ٔتا أخذه مع (ٔ)الكتابة إبذف شريكو، كالفوراين حكى كجهُت 
 .(ٕ)اإلذف

الذمم كالنسا، كُب كإف كاف على ٚتاعة مل ٬ترب على قسمتو لتفاضل الغرماء ُب   
 :جوازىا كجهاف

                                 
 .(ُِْ/ ٖالتهذيب ) (ّّْ/ ٕالوسيط ) (ٔٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)

 .(ِٗٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(ّّٗ/ ْأسٌت ا١تطالب ) ،(َِِ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: ( ّ)

 .(ّّٖ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُُِ/ َُاحملتاج )ٖتفة انظر: انظر: ( ْ)

 .(ّّٖ/ ٔمغٍت احملتاج )، (ُُِ/ َُٖتفة احملتاج )انظر: ( ٓ)

العزيز شرح الوجو األكؿ: يصح. كالوجو الثاين. ال يصح. كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)
 .(ِّٔ/ ُِركضة الطالبُت ) ،(ِّٓ/ ُّالوجيز)

 .(ّٓٗ/ ِ)ا١تهذب  .(ُْْ/ ُٗهناية ا١تطلب )انظر: ( ٕ)



َّٓ 

 

ريكو، كالفوراين حكى إف أذف الشريكُت ماؿ الكتابة إبذف ش أخذ فإأحد٫تا:     
لآلخر ُب قبض ما على زيد على أف ٮتلص لو فهل ٮتلص لو إذا قبضو؟ فيو 

 :قوالف
 .(ُ)أصحهما عند السرخسي: ا١تنع    

 كبنا٫تا ا١تاكردم على أف القسمة بيع أك إفراز؟       
 .(ِ)إف قلنا: إفراز جاز     
 .(ّ)كإال فبل     
 .(ْ)كالطريق الثاين: القطع اب١تنع      

كإف تراضيا على أف يكوف ما ُب ذمة زيد ٢تذا كما ُب ذمة عمرك ٢تذا     
 :فطريقاف

 .أحد٫تا: أنو على القولُت     
  .(ٓ)كأصحهما: القطع اب١تنع      
كطريق صحتها على قوؿ ا١تنع أف ٭تيل كل كاحد "قاؿ ا١تاكردم كالركايين:     

على الغرًن الذم اختاره صاحبو ْتصتو فيتعُت ذلك ابٟتوالة دكف منهما صاحبو 
 .(ٔ)"القسمة

 مرضي، فإف اٟتوالة ىنا ال تتصور. غَتكىذا    
                                 

 .(ِّٔ/ ُِركضة الطالبُت ) ، (ِّٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ُ)

 .(ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ِٗٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ِ)

 .(ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ِٗٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر:  (ّ)

 .(ِّٔ/ ُِالطالبُت )ركضة  ، (ِّٓ/ ُّالعزيز شرح الوجيز)كىو ا١تذىب. انظر:  (ْ)

ِّٔ). 

 .(ُِِ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: ( ٓ)

 .(ْٖ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ِٗٔ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ٔ)



َْٓ 

 

 فروع:
األكؿ: لو التمس ٚتاعة من القاضي قسمة ماؿ بينهم أك التمسو بعضهم كأىب 

أجاهبم اآلخر كىم متوافقوف على أنو ملكهم فإف أقاموا بينة على أنو ملكهم 
 .(ُ)إليها، كيكفي عدؿ كامرأاتف

 .(ِ)قاؿ ابن أيب ىريرة: كشاىد كٯتُت، كقاؿ ابن كج: ال يكفي شاىد كٯتُت      
كفصل اإلماـ فقاؿ: إف ثبت عند القاضي بطريق من الطرؽ جاز كإف مل       

 .(ّ)يقيموىا
 :فطرؽ، أظهرىا: أف فيو قولُت فإف كاف عقاران       
، كإليو ميل (ْ)و ٬تيبهم، كصححو اإلماـ كالغزايل كالبندنيجيأحد٫تا: أن      

 .(ٔ)، كعلى ىذا يكتب أنو قسم بينهم بقو٢تم(ٓ)القاضي أيب الطيب كابن الصباغ
 .(ٔ)بقو٢تم
 .كفيو كجو أنو ال ٭تتاج إىل ذلك     
 :قاؿ ا١تاكردم كالركايين: كيستظهر أبمرين    
 .(ُ)أحد٫تا: أف ينادم: ىل من منازع    

                                 
/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (،ْٗ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ّّْ/ ٕالوسيط )انظر: ( ُ)

ِٓٔ) ، 
 .(َِِ/ ُُركضة الطالبُت )     

/ ُِالعزيز شرح الوجيز) (،ْٗ/ ُْْتر ا١تذىب ) ،(ّّْ/ ٕالوسيط )انظر:  (ِ)
ِٓٔ). 

 .(ٓٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ّ)

 (.ّٔٓ-ِٔٓ/ ُِالعزيز شرح الوجيز)، (ٔٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ْ)

 (.ِِٗانظر: الشامل )( ٓ)

 .(ّّْ/ ٕالوسيط )، (ٓٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)



َٓٓ 

 

 .(ِ)كالثاين: أف ٭تلفهم أنو ال حق لغَتىم    
 .كىذه اليمُت كاجبة أك مستحبة؟ فيو كجهاف     
 .(ّ)فعلى األكؿ ال ٕتوز القسمة قبلها     
كالقوؿ الثاين: أنو ال ٬تيبهم، كصححو الشيخ أبو حامد كأصحابو      

  .(ْ)كالنوكم
 .كالطريق الثاين: القطع ابلقوؿ األكؿ     

 .(ٓ)كصححو الركايين    
 .كالثاين: القطع ُب الصورة الثانية ابألكؿ      
 .(ٔ) منازع ُب ا١تلكك٤تل ا٠تبلؼ إذا مل يكن ٍبى       
 .(ٕ)فإف كاف مل ٬تز إال ببينة قطعان       

 .(ٖ)كلو تقاٝتوا أبنفسهم مل ٯتنعهم       
ٍب ا٠تبلؼ ُب اإلجابة ُب الصورتُت ُب الوجوب أك ُب اٞتواز؟ مقتضى          

 .(ُ)كبلـ اإلماـ كالغزايل األكؿ

                                 

 
 .(ْٗ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ُِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ُ)

 .(ْٗ/ ُْْتر ا١تذىب ) (ُِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ِ)

 .(ِّٓ/ ُٖكفاية النبيو ) (ُِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 .قلت: ا١تذىب أنو ال ٬تيبهم. كهللا أعلم كىو ا١تذىب. قاؿ النوكم: " (ْ)
 .(ُِٗ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:      

 .(َٓ/ ُْر ا١تذىب )ْتانظر: ( ٓ)

 .(ِّٓ/ ُٖ(، كفاية النبيو )ٓٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٔ)

 .(ِٖٓ(، التنبية )ص: ٓٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٕ)

 .(ِّٓ/ ُٖ(، كفاية النبيو )ٓٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر: ( ٖ)



َٓٔ 

 

فعلى  كالركايين: ىو ُب اٞتواز، كإف كاف منقوالن  /(ِ)كقاؿ القاضياف: اٟتسُت     
 الطريق األكؿ ُب العقار فيو طريقاف، أظهر٫تا:

 .(ّ)أنو كالعقار      
 .(ْ)كالثاين: القطع أبنو يقسم     

قوؿ القساـ ا١تنصوب من جهة القاضي إذا كاف ابقيا على كاليتو  الفرع الثاين:
كقوؿ اٟتاكم: حكمت، كإف مل يكن    مقبوؿكالقسمة قسمة إجبار: قسمت 

 .(ٓ)كذلك مل يقبل قولو
كُب ٝتاع شهادتو ألحد الشريكُت كجهاف كشهادة القاضي بعد العزؿ،     

 أصحهما: 
 (ٔ)ال تسمع

 .(ٕ)كاثنيهما: تسمع إال أف يطلب أجرة
لو تنازع شريكاف ُب بيت أك قطعة من األرض فادعى كل منهما أهنا من  الثالث:

 .(ُ)نصيبو؛ فإف كانت ُب يد أحد٫تا صدؽ بيمينو

                                 

 
 .(ّّْ/ ٕالوسيط )، (ٓٔٓ/ ُٖهناية ا١تطلب )انظر:  (ُ)

 /ب(.َِّهناية )( ِ)

 .  (َٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (ُِٕ/ ُٔاٟتاكم الكبَت )انظر: ( ّ)

 .(ِّٓ/ ُٖكفاية النبيو )،  (َٓ/ ُْْتر ا١تذىب )انظر:  (ْ)

/ ْأسٌت ا١تطالب ) ،(َِٖ/ َُالنجم الوىاج ) (َِِ/ ُُركضة الطالبُت )انظر: ( ٓ)
ّّٗ). 

 . (َٓ/ ُْْتر ا١تذىب )، (َِِ/ ُُركضة الطالبُت )كىو ا١تذىب. انظر: ( ٔ)

/ ْأسٌت ا١تطالب ) (َِٖ/ َُالنجم الوىاج ) (َِِ/ ُُركضة الطالبُت )انظر:  (ٕ)
ّّٗ). 



َٕٓ 

 

 .(ِ)كإف مل تكن كال بينة ٖتالفا كنقضت القسمة كالبيع   
لو ككل أحد الشركاء اآلخر ُب القسمة كتفرد لو نصيبو مل ٬تز، كإف ككلو  الرابع:

 .(ّ)جاز على أف يقسم كيكوف نصيبهما معا جزءنا كاحدان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفهارس 
  

                                 

 
 .(َُِ/ َُٖتفة احملتاج ) (ّّٗ/ ْ) أسٌت ا١تطالب، (ُِٔ/ ٖ) بالتهذيانظر: ( ُ)

 .(َُِ/ َُٖتفة احملتاج ) (ّّٗ/ ْ) أسٌت ا١تطالب، (ُِٔ/ ٖ) بالتهذيانظر: ( ِ)

 .(ُِِ/ ُُالطالبُت )ركضة انظر: ( ّ)
 



َٖٓ 

 

 فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة رقم اآلية سم السورةا اآلية 
 يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت

   ىف
 َُٖ ِّ البقرة 

 ِّٕ ِِٖ البقرة مبنب زب رب  يئٱ

 َِٓ ٕٓ آؿ عمراف   زي ري ٰى ين ىن نن من
 حن جن يم ىم مم خم

 خن
 ِٓٓ َِ النساء

 ِٓٓ ِّ النساء   يت ىت نت
 حب جب هئ مئ خئ حئ

 متخت حت جت هب مب  خب
 ِٓٓ ِٓ النساء

 َِٓ ُِْ النساء  ىق ىفيفٱُّٱ
 ِِٔ ٓٗ ا١تائدة   جخ مح جح مج حج مث
 ِّٕ ِٗ األنعاـ  هت مت
 يث  ىث نث مث زث رث
 يفىف

 ُِٓ ٓٔ األنفاؿ

 ُِٓ ٓٔ األنفاؿ ىك مك لك اك يق ىقٱٱ
 ِّٕ ُُْ التوبة مل يك ىك
 ِْٗ ِّ اإلسراء مئ  خئ حئ جئ
 َُٖ ِٓ طو مح جح مج حج
 َِٓ ْٕ األنبياء يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ

 ّّْ ُٓ النور مض خض حض جض

 ِٓٓ ٕ اٟتشر ىن نن من زن  رن مم امٱٱ



َٓٗ 

 

 ِْٓ ٗ اٞتمعة ينىن من
 ِٔٓ ٔ الطبلؽ يي ىي مي خي حي
 ِْٗ ٕ الزلزلة يي ىي ني مي
 ُِٔ ٔ القارعة ىف يث ىث  نث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َُٓ 

 

 فهرس األحاديث النبوية كاآلاثر
 ِّّ .................................................. أفرضػػػػكم زيد

 ُُِ ............................. اللهم إين أعوذ بك من أف أزؿ أك أيزؿ
 ِْٓ ............ فأريقوهإف كاف جامدا فألقوىا كما حو٢تا، كإف كاف مائعا 

 ِٓٓ ......................................... إ٪تا هنيتكم ألجل الدافة
 ِٔٓ ............. إهنا ليست بنجسة، إهنا من الطوافُت عليكم كالطوافات

 ُُِ ....................................... أك أعتدم أك ييعتدل عليٌ 
 ِّٓ ................................... ال يقضي القاضي كىو غضباف

 ِّٓ ........................... ال يلبس احملـر ثواب مسو كرس أك زعفراف
 ِْٓ ........................................ من أعتق شركا لو ُب عبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ُُٓ 

 

 فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم ُب النص احملقق
 ُِٔ ................................................... ابن أيب ىػػػػػريرة

 ِِ ....................................................... ابن الرفػػػػػعة
 ِٕ ...................................................... الصػػػػباغابن 

 ُٕ ...................................................... ابن القػػػػاص
 ْْٓ .................................................... ابن القػػػػػػطاف
 ِْ ...................................................... ابن ا١ترحػػػػل
 ُِٓ ...................................................... ابن ا١تنػػػػػذر
 ٕٔ ....................................................... ابن برىػػػػػاف
 َُِ ..................................................... ابن حػػػربويو

 ِِ ................................................... ابن دقيق العيػػػد
 ٖٓ ....................................................... ابن سػػػػريج

 ُِٗ ................................................. ابن عػػػبد السبلـ
 ْٗ ..................................................... ابن عصػػػػركف

 ٖٗ ............................................. أبو إسػػػػحاؽ الشَتازم
 ُّْ ..................................................أبو الفتػػػح سليم

 ُُّ ................................................ حػػػػاًب القزكيٍتأبو 
 ٖٔ ................................................. أبو علي السنجي

 ِّّ ....................................................... أيب بكػػػػػر
 ُِْ ............................................. األسػػػػتاذ أبو إسحاؽ

 ِٓ ........................................................ اإلسػػػػنوم
 ُّْ .................................................... االصػػػػطخرم

 ُٕٔ ......................................................... اإلقنػػػاع
 ِٕ .......................................................... اإلمػػػػػػاـ

 ِّٔ ............................................... اإلماـ فػػػػػخر الدين



ُِٓ 

 

 ُِٔ ........................................................ اآلمػػػػدم
 َٖ ........................................................ البػػػخارم

 ٕٓ ....................................................... الػػػػبندنيجي
 َٖ .........................................................الػػػػًتمذم
 ْٖٕ، ّٕٗ، ِّٖ ........................................... اٟتػػػاكم

 َُّ ........................................................ اٟتليػػػػمي
 َُٔ ............................................... ا٠تطيػػػػب البغدادم

 ّٔ .......................................................... الػػرافعي
 ُُٔ .................................................... الربيع اٞتيػػػزم

 ُٔ ......................................................... الػػػػركايين
 ِٕ ....................................................... السػػػػركجي
 َُُ ....................................................... الشػػػػػافعي

 ٕٗ .............................................. الشػػػػػيخ ابن الصبلح
 ِٖٖ .................................................. الشيػػػخ أبو دمحم

 ِٗ ................................................. الشػػػػيخ أيب حامد
 َُْ ............................................... الشػػػػيخ تقي الدين

 َُٓ ....................................................... الصػػػيمرم
 ْٔ .......................................................... الػػػػغزايل
 ّٔ ......................................................... الفػػػوراين
 ّّٗ، َّٖ، َٕ ............................................ القػػػػاضي

 َُٗ ............................................... القاضي أبو حامػػػػد
 ِٗ .......................................................... القفػػػػاؿ

 ُّٖ ................................................. القفاؿ الشػػػاشي
 ُِٓ .......................................................... إلػػػػػكيا

ػػػًسيُّ   ّٓٔ ..................................................... ا١تاسىٍرجى



ُّٓ 

 

 ُٔ ........................................................ ا١تػػػػاكردم
 ُْٓ ........................................................ احملامػػػلي

 ٔٗ ........................................................... احملػػػػػرر
 ُُٓ ......................................................... الػػػػمزين
 َٖ .......................................................... الػػػنوكم

 ِّ .............................................. بدر الدين ابن ٚتاعة
 َِٕ ................................................... داكد الػػػظاىرم

 ُْٕ ............................................ عبد الكرًنشػػػػريح بن 
 َّٕ ............................................ عمػػػاد الدين بن يونس

 ُٗٗ .................................................... أيب إسحػػػػاؽ
 ْٖ ........................................................... ١تػػػالك

 ٖٗ ....................................................٤تمػػػػد بن ٭تِت
 ٕٗ ..................................................... ابػػػػن أيب الدـ

 ْٖ ........................................................... أٛتػػػػد
 ّٔ .......................................................... الػػػبغوم

 ُُٓ ........................................................ الػػػػبويطي
 َُّ ........................................................ اٞتويػػػػػٍت

 َّٖ ...................................................... ا٠تػػػػػػػػوارزمي
 ُُٓ .......................................................... الػػػػربيع

 ُّٓ ...................................................... ا١تسػػػػعودم
 ُٖ ......................................................... النػػػػسائي
 َِْ ......................................................... حػػػذيفة
 ُُٔ ......................................................... حرمػػػػلة
 ِّْ ........................................................... عػػػليٌ 

 َٖ .......................................................... كمسلػػػػم



ُْٓ 

 

 ِّٔ ........................................................ الباقبلين
 ِّْ ............................................. دمحم بن جرير الطربم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُٓٓ 

 

 فهرس األلفاظ الغريبة ا١تفسرة 
 ِِّ .......................................................... الزُّكر 

 ٓٗ ............................................................ عيٍقدىةه 
 ُِٔ ....................................................... األخبػػػػثُت
ٍىًليػػػلىجي   َِٔ ....................................................... اإٍلً
 ُٖٗ ......................................................... الػػػديواف
 ُُِ ......................................................... الػػػػػػػػرقاع
ػػػفىط  ِٗٗ ......................................................... السَّ

 َِّ ....................................................... الضػػػيوؼ
 ُِِ ........................................................ القػػػمطر
 ِِٓ ......................................................... ا١تسػػػك

 ِِٓ ....................................................... ابلعرجػػػاء
 ِِٓ ......................................................... ابلػػػورس

 ٓٗ ........................................................... ٘تتمػػػػة
 ِٗٗ ......................................................... خريطػػػة

 ُِِ ........................................................... ًدرَّةن.
 ِِّ .................................................... ذكم الصػػيانة

 ٓٗ ........................................................... عػػػػػقدة
 ٓٗ ........................................................... فػػػػأفأة
 ِٕٗ .......................................................... اللُّثٍػػػػغىةً 
 َُِ ........................................................... دىكَّةو.
 َُِ ........................................................... كًػػػػنٌو 

 ِِٓ ........................................................ الػػػزعفراف
 َِٔ ...................................................... السقػػػمونيا

 ِّٓ، ِِٓ .................................................. القطعاء



ُٓٔ 

 

 ِٕٗ ..........................................................شيكػػػٍلىةو 
 ِٕٗ .......................................................... شيٍهلػػػىةو 
 ِٕٔ ..........................................................العيٍهدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُٕٓ 

 

 فهرس األماكن كالبلداف
 ٔٗ ......................................................... النػػػػهركاف

 َِ ........................................................... مػػػصر
 ُِّ ......................................................... الكػػػػوفة
 َِ .......................................................... أسيوط
 َِ ............................................................ اٞتيزة

 َّ .......................................................... القاىرة
 َّ ........................................................... القرافة
 ِْ ........................................................... دمياط
 ُٖ ............................................................قمولة
 َِ ........................................................... قوص

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُٖٓ 

 

 الكتب الواردة ُب الكتابفهرس 
 َِٓ ..................................................... االستقػػػصاء

 ُِٓ ....................................................... اإلفػػػػصاح
 َِِ .......................................................... .الػػػأـ

 ِِٗ ........................................................ البسيػػػػط
 َّْ .......................................................... البػػػياف

 ِّّ ....................................................... التػػػػقريب
 ّّّ ......................................................... التنبػػػػيو

 ٖٓ ........................................................ التهػػػػذيب
 َِّ، ٕٗ ................................................. ا٠تبلصػػػػة
 ٓٔ ........................................................ الػػػػػذخائر
 ٖٓ ......................................................... الشامػػػل

 َِْ .......................................................... العػػػدة
 ََّ ......................................................... الػػػػكاُب

 ِِٗ ....................................................... ا١تختػػػصر
 َِٕ ..................................................... ا١تسػػػػتصفى

 ََِ، ٓٔ .................................................. ا١تػػػهذب
 ُِٖ ........................................................ الوجػػػػػيز
 ّّّ .......................................................... أمػػػػايل
 ُِِ ..................................................... التتػػػمةتتمة 

 ُْٕ ................................................... ركضة اٟتػػػػكاـ
 ُِّ ......................................................... الوجيز

 ْٔ ......................................................... وسيػػطال
 

 



ُٓٗ 

 

 ادلصادر وادلراجعفهرس 
  ،االبتهاج ُب بياف اصطبلح ا١تنهاج ألٛتد بن أيب بكر بن ٝتيط العلوم

 ىػ.َُّٖىػ، مطبعة ٟتنة البياف العريب، الثانية: ُّّْا١تتوَب سنة 
  (األصوؿ للقاضي البيضاكماإلهباج ُب شرح ا١تنهاج )منهاج الوصوؿ إيل علم  

 -ىػ ُُْٔ، بَتكت–دار الكتب العلمية ، كاتج الدين السبكياف، لتقي الدين
 .ـ ُٓٗٗ

 اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم  ، أليباألحكاـ السلطانية
 .القاىرة –الناشر: دار اٟتديث ، البغدادم، الشهَت اب١تاكردم

  اٟتسن سيد الدين علي بن أيب علي اآلمدماإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ أليب، 
، دكف ذكر لبناف -دمشق -ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت، ٖتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي

 الطبعة كاترٮتها.
 حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي )ا١تتوَب:  يبأل إحياء علـو الدين

 .بَتكت –الناشر: دار ا١تعرفة ، ىػ(َٓٓ

  دراسة ، العباس أٛتد بن أيب أٛتد الطربم ا١تعركؼ اببن القاص يبأدب القاضي أل
كٖتقيق: د. حسُت خلف اٞتبورم، األستاذ ا١تشارؾ بكلية الشريعة كالدراسات 

ا١تملكة  -الناشر: مكتبة الصديق ، مكة ا١تكرمة -جامعة أـ القرل  -اإلسبلمية 
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  َُْٗالطبعة: األكىل، ، العربية السعودية/الطائف

   أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أيب إسحاؽ إبراىيم بن عبد هللا ا٢تمداين
ا١تعركؼ اببن أيب الدـ، ٖتقيق الدكتور ٤تيي ىبلؿ السرحاف، مطبعة اإلرشاد 

 ـ.ُْٖٗ-َُْْبغداد، 
  عمرك، تقي الدين ا١تعركؼ اببن  عثماف بن عبد الرٛتن، أيبل أدب ا١تفيت كا١تستفيت

 -الناشر: مكتبة العلـو كاٟتكم ، موفق عبد هللا عبد القادر احملقق: د.، الصبلح
 .ـََِِ-ىػُِّْ -الطبعة: الثانية ، ا١تدينة ا١تنورة

 ٖتقيق: الشيخ ، إرشاد الفحوؿ يل ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ حملمد بن الشوكاين
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗدار الكتاب العريب الطبعة األكىل ، أٛتد عزك



َِٓ 

 

 دمحم انصر الدين األلباين للشيخ ٗتريج أحاديث منار السبيلركاء الغليل ُب إ ،
ىػ  َُْٓالطبعة: الثانية ، بَتكت –ا١تكتب اإلسبلمي  ،إشراؼ: زىَت الشاكيش

 .ـُٖٓٗ -
  ،االستيعاب ُب معرفة األصحاب البن عبد الرب القرطيب، ٖتقيق: علي دمحم البجاكم

 ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْدار اٞتيل، بَتكت الطبعة: األكىل، 
  أسد الغابة ُب معرفة الصحابة البن األثَت اٞتزرم، ٖتقيق: علي دمحم معوض- 

 ُْٗٗ -ىػ ُُْٓعادؿ أٛتد عبد ا١توجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: األكىل 
 ـ.
 زكراي بن دمحم بن  لشيخ اإلسبلـ  – أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب

الناشر: دار الكتاب  ،يزكراي األنصارم، زين الدين أبو ٭تِت السنيك
 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف اتريخ . -اإلسبلمي 

 دار الكتب ، األشباه كالنظائر لعبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي
 .ـَُٗٗ -ىػ ُُُْالعلمية الطبعة: األكىل، 

  اإلشراؼ على غوامض اٟتكومات للهركم رسالة جامعية حققت ُب جامعة أـ
 القرل.

  بن حجر العسقبلين ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود الاإلصابة ُب ٘تييز الصحابة
 .ىػ ُُْٓ -الطبعة: األكىل ، بَتكت –دار الكتب العلمية  ،كعلى دمحم معوض

   ا١تؤلف : علي بن دمحم البزدكم ، كنز الوصوؿ اىل معرفة األصوؿ  -أصوؿ البزدكم
 .تشيكرا  –الناشر : مطبعة جاكيد بريس ، اٟتنفِت

  ا١تؤلف: أبو بكر )ا١تشهور ابلبكرم( ، إعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح ا١تعُت
الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر ، عثماف بن دمحم شطا الدمياطي الشافعي

 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالطبعة: األكىل، ، كالتوريع
  لشاطيب )ا١تتوَب: براىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي الشهَت ابإل االٍعًتصىاـ

 ىػ(َٕٗ
 دار العلم للمبليُت الطبعة: ا٠تامسة عشر  ،األعبلـ ٠تَت الدين، الزركلي الدمشقي

 .ـ ََِِ -



ُِٓ 

 

 صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم )ا١تتوَب: ل، أعياف العصر كأعواف النصر
الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور دمحم  ٖتقيق، ىػ(ْٕٔ

دار ، طبعة مازف عبد القادر ا١تبارؾ قدـ لو:، دمحم ساملموعد، الدكتور ٤تمود 
ىػ  ُُْٖاألكىل، ، سوراي –لبناف، دار الفكر، دمشق  -الفكر ا١تعاصر، بَتكت 

 ـ ُٖٗٗ -
 طبعة  سنة النشر: دكف ذكر ال، بَتكت –دار ا١تعرفة ، األـ للشافعي

 .ـَُٗٗىػ/َُُْ
  حملقق: عبد اعبد الكرًن بن دمحم بن منصور التميمي السمعاين ا١تركزم، ل  األنساب

الناشر: ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، ، الرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي اليماين كغَته
 .ـ ُِٔٗ -ىػ  ُِّٖالطبعة: األكىل، ، حيدر آابد

  ا٠تبلؼ لعبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليماف اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من
 .بدكف اتريخ -دار إحياء الًتاث العريب الطبعة: الثانية  ،ا١ترداكم اٟتنبلي

  العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد  ، أليبأنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ
بعة كبدكف الطبعة: بدكف ط، الناشر: عامل الكتب، الرٛتن ا١تالكي الشهَت ابلقراُب

 .اتريخ
  دار الكتاب اإلسبلمي الطبعة:  ،بن ٧تيم ا١تصرمالالبحر الرائق شرح كنز الدقائق

 دكف ذكر اترٮتها. –الثانية 
  البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو أليب عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر

 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْْدار الكتيب الطبعة: األكىل،  ،الزركشي
 بن  الواحد احملاسن عبد يبألا١تذىب )ُب فركع ا١تذىب الشافعي(،  ْتر

الناشر: دار الكتب  -: طارؽ فتحي السيد ٖتحقيق - الركايينإٝتاعيل 
 .ـ ََِٗالطبعة: األكىل،  -العلمية 

 ٍب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم أليب كالنهاية البداية 
 . -ـ  ُٖٔٗق.  َُْٕعاـ النشر:  -الناشر: دار الفكر  الدمشقي 

  بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع لعبلء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساين
 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔاٟتنفي دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 



ِِٓ 

 

   حققو كعلق عليو: الدكتور دمحم ، لعبلء دمحم بن عبد اٟتميدلبذؿ النظر ُب األصوؿ
 -ىػ  ُُِْالطبعة: األكىل، ، القاىرة –مكتبة الًتاث  الناشر:، زكي عبد الرب

 .ـ ُِٗٗ
  الربىاف ُب أصوؿ الفقو لعبد ا١تلك بن عبد هللا بن يوسف اٞتويٍت أبو ا١تعايل

الطبعة الرابعة ،  ،مصر –ا١تنصورة  -ٖتقيق: د. عبد العظيم ٤تمود الديب  الوفاء 
 ق.ُُْٖ

 حافظ جبلؿ الدين عبد الرٛتن بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، لل
 -السيوطي، ٖتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، ط: ا١تكتبة العصرية، بَتكت

 ـ.ََِّىػ/ ُِْْلبناف، سنة الطبع: 
  تقي الدين أبو العباس أٛتد بن ل ،بياف تلبيس اٞتهمية ُب أتسيس بدعهم الكبلمية

 ابن تيمية اٟتراين عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم
الناشر: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ، : ٣تموعة من احملققُت، ٖتقيقاٟتنبلي الدمشقي
 .ىػُِْٔالطبعة: األكىل، ، ا١تصحف الشريف

 سامل اٟتسُت ٭تِت بن أيب ا٠تَت بن أليبُب مذىب اإلماـ الشافعي  البياف 
الناشر: دار ا١تنهاج  - : قاسم دمحم النورمٖتقيق  ،العمراين اليمٍت الشافعي

  . -ـ  َََِ -ق ُُِْالطبعة: األكىل،  -جدة  –

 اٟتسيٍت ٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽحمل سالعركس من جواىر القامو  جات ،
 -ٖتقيق ٣تموعة من احملققُت.  -الفيض ، ا١تلٌقب ٔترتضى ، الزَّبيدم  أيب

 .-الناشر دار ا٢تداية 
 كىاألعبلـ للذىيب، ٖتقيق: الدكتور بشار عٌواد  اتريخ اإلسبلـ كىكىفيات ا١تشاىَت

 ـ. ََِّمعركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة: األكىل، 
 اتريخ ا١تذاىب اإلسبلمية لئلماـ دمحم أبو زىرة، دار الفكر العريب القاىرة. 
 براىيم بن علي بن إل  تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ

، الناشر: مكتبة الكليات األزىرية، لدين اليعمرمدمحم، ابن فرحوف، برىاف ا
 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة: األكىل، 



ِّٓ 

 

  دار ، ٖتقيق: د. دمحم حسن ىيتو ،الشَتازم  التبصرة ُب أصوؿ الفقو أليب اسحاؽ
 .َُّْدمشق الطبعة: األكىل،  –الفكر 

  ٖتقيق:زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم أليبألفاظ التنبيو  ٖترير ، 
. الطبعة: األكىل، -دمشق  –الناشر: دار القلم  -عبد الغٍت الدقر 

   َُْٖق.

  ا١تسمى )النكت « اٟتاكم»ك « ا١تنهاج»ك « التنبيو»ٖترير الفتاكل على
ويل الدين أبو زرعة أٛتد بن عبد الرحيم بن ل على ا١تختصرات الثبلث(

 ِٕٔالشافعي ) اٟتسُت بن عبد الرٛتن العراقي الكيردم ا١تًٍهراين القاىرم
الناشر: دار ، : عبد الرٛتن فهمي دمحم الزكاكم، ٖتقيقىػ( ِٖٔ -ىػ 

الطبعة: األكىل، ، ا١تملكة العربية السعودية -ا١تنهاج للنشر كالتوزيع، جدة 
 .ـ َُُِ -ىػ  ُِّْ

 ٖتفة اٟتبيب على شرح ا٠تطيب ) البجَتمي على ا٠تطيب (  ٖتفة اٟتبيب
جَتمي الشافعي دار النشر : دار الكتب سليماف بن دمحم بن عمر البل

 .الطبعة : األكىل، ـُٔٗٗ-ىػ ُُْٕ -بَتكت/ لبناف  -العلمية 

 ا١تكتبة ، ٖتفة احملتاج  ُب شرح ا١تنهاج ألٛتد بن دمحم بن علي بن حجر ا٢تيتمي
عاـ النشر:  ،دكف ذكر الطبعة ،التجارية الكربل ٔتصر لصاحبها مصطفى دمحم

 .ـُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓ
  ة اٟتفاظ لئلماـ أبو عبد هللا مشس الدين دمحم الذىيب ا١تتوَب سنة تذكر

 .لبناف -ىػ(، ط: دار الكتب العلمية، بَتكتْٖٕ)
  الًتخيص ابلقياـ لذكم الفضل كا١تزية من أىل اإلسبلـ على جهة الرب

، ٖتقيق: كالتوقَت كاالحًتاـ ال على جهة الرايء كاالعظاـ لئلماـ النوكم
 .ار الفكر، الطبعة األكىلراتب أٛتد ٛتوش، د

  ٖتقيق كدراسة: د  ،لزركشيلتشنيف ا١تسامع ّتمع اٞتوامع لتاج الدين السبكي
 ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي كإحياء الًتاث، د عبد هللا ربيع -سيد عبد العزيز 
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖالطبعة: األكىل، 



ِْٓ 

 

  الناشر: دار ، الربكيتا١تؤلف: دمحم عميم اإلحساف اجملددم  التعريفات الفقهية
، ـ(ُٖٔٗ -ىػ َُْٕالكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القدٯتة ُب ابكستاف 

 .ـََِّ -ىػ ُِْْالطبعة: األكىل، 
  التعليقة الكربل ُب الفركع للقاضي أيب الطيب الطربم حقق ُب رسالة

الدكتوراة ٖتقيق الطالب أٛتد بن انصر بن سعيد الغامدم إبشراؼ 
 ق.ُِْٔ-ُِْٓن عوض السهلي الدكتور ٛتود ب

   عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي ،  لالتمهيد ُب ٗتريج الفركع على األصوؿ
الناشر: ، احملقق: د. دمحم حسن ىيتو، دمحم، ٚتاؿ الدين اإلسنوم الشافعٌي، أيب

 .ََُْالطبعة: األكىل، ، بَتكت –مؤسسة الرسالة 
 إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف  أليبُب الفقو الشافعي  التنبيو

الناشر عامل  - حيدر ٖتقيق عماد الدين أٛتد،  الفَتكزأابدم الشَتازم
  .  -مكاف النشر بَتكت  - َُّْسنة النشر  -الكتب 

 زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم أليباألٝتاء كاللغات  ذيبهت، 
دار الكتب  ،نَتيةعنيت بنشره: شركة العلماء ٔتساعدة إدارة الطباعة ا١ت

 .-لبناف  –العلمية، بَتكت 

 ا١تؤلف: يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو ، هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ
احملقق: د. بشار ، اٟتجاج، ٚتاؿ الدين ابن الزكي أيب دمحم القضاعي الكليب ا١تزم

 – ََُْالطبعة: األكىل، ، بَتكت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، عواد معركؼ
 ـ.َُٖٗ

 دار  ،هتذيب اللغة حملمد بن أٛتد بن األزىرم ا٢تركم، ٖتقيق دمحم عوض مرعب
 .ٖـ ََُِبَتكت الطبعة: األكىل،  –إحياء الًتاث العريب 

 مسعود دمحم اٟتسُت بن يي السنة، أيبحمل ُب فقو اإلماـ الشافعي التهذيب 
عبد ا١توجود، علي  أٛتد : عادؿٖتقيق ،بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي

ق  ُُْٖالطبعة: األكىل،  -الناشر: دار الكتب العلمية  -دمحم معوض 
 .ـ ُٕٗٗ -

  طاىر بن صاحل )أك دمحم صاحل( ابن أٛتد بن موىب ل توجيو النظر إىل أصوؿ األثر



ِٓٓ 

 

 –الناشر: مكتبة ا١تطبوعات اإلسبلمية ، احملقق: عبد الفتاح أبو غدة، الدمشقيٌ 
 .ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔىل، الطبعة: األك ، حلب

  اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو = صحيح
 .البخارم

  دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب  أليب ٚتهرة أنساب العرب
الطبعة: ، بَتكت –الناشر: دار الكتب العلمية ، ٖتقيق: ٞتنة من العلماءم، الظاىر 

 .ُّٖٗ/َُّْاألكىل، 
 شمس الدين دمحم بن أٛتد ل كمعُت القضاة كا١توقعُت كالشهود جواىر العقود

حققها كخرج أحاديثها:  بن علي بن عبد ا٠تالق، ا١تنهاجي األسيوطي
 –الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت ، مسعد عبد اٟتميد دمحم السعدين

 .ـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة: األكىل، ، لبناف
  :ىػ(ٕٕٓاٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية لعبد القادر بن دمحم اٟتنفي )ا١تتوَب، 

   الطبعة كاترٮتها.كراتشي دكف ذكر   –مَت دمحم كتب خانو 
  لشيخ  –أسٌت ا١تطالب ُب شرح ركض الطالب حاشية الرملي الكبَت ا١تطبوعة مع

الدين أبو ٭تِت السنيكي، الناشر: اإلسبلـ  زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم، زين 
 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف اتريخ . -دار الكتاب اإلسبلمي 

  ٖتفة احملتاج  ُب شرح ا١تنهاج ألٛتد بن دمحم بن علي حاشية الشركاين ا١تطبوعة مع
بن حجر ا٢تيتمي، ا١تكتبة التجارية الكربل ٔتصر لصاحبها مصطفى دمحم، دكف ذكر 

 ـ.ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓالطبعة، عاـ النشر: 
 أليب الكبَت ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي شرح ٥تتصر ا١تزين  اٟتاكم 

 اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت
أٛتد عبد  عادؿ الشيخ –الشيخ علي دمحم معوض  ، ٖتقيقاب١تاكردم
: األكىل، الطبعة -لبناف  –الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت  -ا١توجود 
 .ـ ُٗٗٗ -ق  ُُْٗ

  مد بن أٛتد بن اٟتسُت بن عمر، أبو ، حملحلية العلماء ُب معرفة مذاىب الفقهاء
احملقق: ، بكر الشاشي القفاؿ الفارقٌي، ا١تلقب فخر اإلسبلـ، ا١تستظهرم الشافعي

بَتكت /  -الناشر: مؤسسة الرسالة / دار األرقم ، د. ايسُت أٛتد إبراىيم درادكة
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 .ـَُٖٗالطبعة: األكىل،  ،عماف
 دار ا١تَتاث النبوم الطبعة األكىل،  اٟتيل الشرعية حملمود بن حسن أيب حاًب القزكيٍت

 ـ.َُِِقُّّْ
 ٥تتار من مشاىَت الكتب الفقهية ألئمتنا الشافعية ٚتعها عبد  ا٠تزائن السنية

األندكنسي، اعتٌت بو السايب، طبعة  القادر بن عبد ا١تطلب ا١تنديلي
 ـ.ََِْىػ ُِْٓالرسالة ، األكىل  مؤسسة

 تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد ،  لدرء تعارض العقل كالنقل
، السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي

 الناشر: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية،، ٖتقيق: الدكتور دمحم رشاد سامل
 .ُُٗٗ -ىػ  ُُُْالطبعة: الثانية، ، ا١تملكة العربية السعودية

  الدرر الكامنة ُب أعياف ا١تائة الثامنة ، اسم ا١تؤلف:  اٟتافظ شهاب الدين
أيب الفضل أٛتد بن علي بن دمحم العسقبلين ، دار النشر : ٣تلس دائرة 

ة : ـ ، الطبعُِٕٗىػ/ ُِّٗ -صيدر اابد/ ا٢تند  -ا١تعارؼ العثمانية 
 الثانية ، ٖتقيق : مراقبة / دمحم عبد ا١تعيد ضاف

 )لعلي بن  ،الديباج ا١تذىب ُب مصطلح اٟتديث )مطبوع مع شرح مبل حنفي عليو
مصحح ٔتعرفة ٞتنة: برائسة الشيخ حسن ، دمحم بن علي الزين الشريف اٞترجاين

بعو: دمحم ابشر ط، ٔتصر –الناشر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده ، اإلنبايب
 .ُُّٗ -ىػ  َُّٓعاـ النشر: ، أمُت عمراف

 ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ُب اتريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب ،
ا١تؤلف: عبد الرٛتن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف أبو زيد، كيل الدين اٟتضرمي 

 احملقق: خليل شحادة، اإلشبيلي
 الطبعة: األكىل،  ،مصر مكتبو اٟتليب، ٖتقيق: أٛتد شاكر ،لئلماـ الشافعي الرسالة

 .ـَُْٗىػ/ُّٖٓ
 الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد  يبأل رفع اإلصر عن قضاة مصر

، الدكتور علي دمحم عمر ٖتقيق:، ىػ(ِٖٓبن حجر العسقبلين )ا١تتوَب: 
 ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖاألكىل، ، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرةطبعة 

 عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد  يبألطار ُب خرب األقطار الركض ا١تع
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 -الناشر: مؤسسة انصر للثقافة ، : إحساف عباسم، ٖتقيقا١تنعم اٟتًمَت 
 .ـ َُٖٗالطبعة: الثانية، ، طبع على مطابع دار السراج -بَتكت 

  ركضة اٟتكاـ كزينة اٟتكاـ أليب نصر القاضي شريح بن عبد الكرًن، رسالة جامعية
 ق(ُُْٗبتحقيق الطالب دمحم بن أٛتد بن حاسر السهلي سنة: )

 ٖتقيق:  ،ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت أليب زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم
عماف الطبعة: الثالثة،  -دمشق -ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت ،زىَت الشاكيش

 .ـُُٗٗىػ / ُُِْ
 الناشر:  ،بكر بن أيوب ابن قيم اٞتوزيةمد بن أيب حمل زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد

الطبعة: السابعة ، مكتبة ا١تنار اإلسبلمية، الكويت -مؤسسة الرسالة، بَتكت 
 .ـُْٗٗىػ /ُُْٓكالعشركف ، 

 دمحم بن أٛتد بن األزىرم  أليب منصور ُب غريب ألفاظ الشافعي الزاىر
 .الناشر:. دار الطبلئع  -مسعد عبد اٟتميد السعدين  ٖتقيق  ا٢تركم،

 ألٛتد مبقرم مشيلة األىدؿ  سلم ا١تتعلم احملتاج إىل معرفة رموز ا١تنهاج
ىػ(، عٌت بو الشيخ إٝتاعيل عثماف زين. ضمن كتاب ا١تنهاج َُّٗ)

 ىػ.ُِْٔللنوكم. دار ا١تنهاج، األكىل: 
  بد القادر، أبو العباس ٛتد بن علي بن عألالسلوؾ ١تعرفة دكؿ ا١تلوؾ

، : دمحم عبد القادر عطا، ٖتقيقاٟتسيٍت العبيدم، تقي الدين ا١تقريزم
ىػ ُُْٖالطبعة: األكىل، ، لبناف/ بَتكت -الناشر: دار الكتب العلمية 

 .ـُٕٗٗ -
  ٖتقيق: دمحم ٤تيي  السجستاين،سنن أيب داكد  أليب داكد سليماف بن األشعث

، دكف ذكر الطبعة بَتكت –١تكتبة العصرية، صيدا الدين عبد اٟتميد الناشر: ا
 كاترٮتها.

 كدمحم  ،سنن الًتمذم حملمد بن عيسى الًتمذم، ٖتقيق كتعليق: أٛتد دمحم شاكر
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب  ،فؤاد عبد الباقي كإبراىيم عطوة عوض

 .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗمصر الطبعة: الثانية،  –
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  اٟتسن علي بن عمر بن أٛتد بن مهدم بن مسعود بن  أليب سنن الدارقطٍت
حققو كضبط نصو كعلق عليو: شعيب ، النعماف بن دينار البغدادم الدارقطٍت

الناشر: ، االرنؤكط، حسن عبد ا١تنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أٛتد برىـو
 . ـ ََِْ -ىػ  ُِْْالطبعة: األكىل، ، لبناف –مؤسسة الرسالة، بَتكت 

  ا١تؤلف: أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم  السنن الصغَت للبيهقي
دار النشر: جامعة ، احملقق: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي، ا٠تراساين، أبو بكر البيهقي

 . ـُٖٗٗ -ىػ َُُْالطبعة: األكىل، ، الدراسات اإلسبلمية، كراتشي ػ ابكستاف
  بد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف الذىيبشمس الدين أبو علسَت أعبلـ النببلء ،

ٖتقيق: ٣تموعة من احملققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط الناشر : مؤسسة 
 .ـ ُٖٓٗىػ /  َُْٓالطبعة : الثالثة ، ، الرسالة

  الشامل ُب فركع الشافعية حقق ُب رسالة الدكتوراة بتحقيق الطالب
تاذ الدكتور عبد العزيز بن يوسف بن دمحم بن إبراىيم ا١تهوس إبشراؼ األس

 ق.َُّْ-ُِْٗمربكؾ األٛتدم 

  شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب لعبد اٟتي ابن العماد اٟتنبلي، ٖتقيق: عبد
 -ىػ  َُْٔبَتكت، الطبعة: األكىل،  –القادر األرانؤكط، دار ابن كثَت، دمشق 

 ـ. ُٖٔٗ
  ٖتقيق ، راين أبو العباسٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتألشرح العقيدة األصفهانية

 .ُُْٓالطبعة األكىل ، ، الرايض –الناشر : مكتبة الرشد ، : إبراىيم سعيدام
  سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاينل شرح ا١تقاصد ُب علم الكبلـ ،

 ، ـُُٖٗ -ىػ َُُْسنة النشر ف ، الناشر دار ا١تعارؼ النعمانية ابكستا
   علي بن )سلطاف( دمحم، أبو اٟتسن ، لمصطلحات أىل األثرشرح ٩تبة الفكر ُب

احملقق: قدـ لو: الشيخ عبد ، ىػ(َُُْنور الدين ا١تبل ا٢تركم القارم )ا١تتوَب: 
الناشر: دار األرقم ، الفتح أبو غدة، حققو كعلق عليو: دمحم نزار ٘تيم كىيثم نزار ٘تيم

 .لبناف / بَتكت -
 أىب رعي بن يوسف بن١ت -لى ابن تيمية الزكية ُب ثناء األئمة ع الشهادة 

 -الرٛتن خلف  عبد : ٧تمٖتقيقبكر بن أٛتد الكرمى ا١تقدسي اٟتنبلى 
. الطبعة: األكىل،  -بَتكت  –الناشر: دار الفرقاف ، مؤسسة الرسالة 
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 ق.َُْْ
  :الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية أليب نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ٖتقيق

 -  ىػ َُْٕبَتكت الطبعة: الرابعة  –دار العلم للمبليُت ، عطار أٛتد عبد الغفور
   .ـ ُٕٖٗ

  الطالع السعيد اٞتامع أٝتاء ٧تباء الصعيد ٞتعفر بن ثعلب األدفوم ا١تتوَب سنةة
 ىػ(، ٖتقيق سعد دمحم حسن، الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة.ْٖٕ)

 الناشر: دار ، السيوطيعبد الرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين ل طبقات اٟتفاظ
 ق.َُّْالطبعة: األكىل، ، بَتكت –الكتب العلمية 

 الشافعية الكربل اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي طبقات 
الطبعة:  -: د. ٤تمود دمحم الطناحي د. عبد الفتاح دمحم اٟتلو قيققٖت

 ق. ُُّْ -ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع دار  الثانية،
 ٖتقيق: د. اٟتافظ  ،فعية أليب بكر بن أٛتد بن دمحم ابن قاضي شهبةطبقات الشا

 .ىػ َُْٕبَتكت الطبعة: األكىل،  –عامل الكتب  ،عبد العليم خاف
 ( ٖتقيق  ِٕٕطبقات الشافعية لعبدالرحيم بن اٟتسُت اإلسنوم ا١تتوَب سنة ،)ىػ

 ىػ.َُْٕكماؿ يوسف اٟتوت، دار الكتب العلمية، بَتكت، األكىل: 
  الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم  أليب طبقات الشافعيُت

الناشر: ، ٖتقيق: د أٛتد عمر ىاشم، د دمحم زينهم دمحم عزب، ٍب الدمشقي
 .ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُّْاتريخ النشر: ، مكتبة الثقافة الدينية

 ابن هتذيب: دمحم بن مكـر  ،طبقات الفقهاء أليب اسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم
لبناف الطبعة: األكىل،  –دار الرائد العريب، بَتكت ، كٖتقيق: إحساف عباس ،منظور

 ـ.َُٕٗ
 لعبد الوىاب بن عبد  -صلحاء اليمن ا١تعركؼ بتاريخ الربيهي  طبقات

الناشر:  - : عبد هللا دمحم اٟتبشيٖتقيقالسكسكي اليمٍت  الربيهي الرٛتن
 صنعاء . –مكتبة االرشاد 

 عبد عبد الكرًن بن دمحم بنلشرح الوجيز ا١تعركؼ ابلشرح الكبَت  العزيز 
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عادؿ  - عوض علي دمحمٖتقيق   ،القاسم الرافعي القزكيٍت الكرًن، أيب
 -. لبناف  –الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت  -أٛتد عبد ا١توجود 

 .ـ  ُٕٗٗ -ق  ُُْٕالطبعة: األكىل، 
 عمر بن  حفص سراج الدين أيبل ا١تذىب ُب طبقات ٛتلة ا١تذىب العقد

 -نصر األزىرم  أٯتنٖتقيق  ابن ا١تلقن، علي بن أٛتد الشافعي ا١تصرم
الطبعة:  - لبناف –الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت  -سيد مهٍت 

    -ـ  ُٕٗٗ -ق  ُُْٕاألكيل، 
 زكراي بن دمحم بن أٛتد  لشيخ اإلسبلـ البهية ُب شرح البهجة الوردية  الغرر

الطبعة: بدكف طبعة كبدكف  -الناشر: ا١تطبعة ا١تيمنية  األنصارم، زكراي بن
 . اتريخ

 عثماف بن عبد الرٛتن، أبو عمرك، تقي الدينلابن الصبلح  فتاكل 
الناشر:  - القادر : د. موفق عبد هللا عبد، ٖتقيقاببن الصبلح ا١تعركؼ

كىل، . األ الطبعة: -بَتكت  –مكتبة العلـو كاٟتكم ، عامل الكتب 
   ق.َُْٕ

 العباس أٛتد بن دمحم بن علي بن حجر  يبألالفقهية الكربل  الفتاكل
ٚتعها:  -األنصارم، شهاب الدين شيخ اإلسبلـ  السعدم ا٢تيتمي

 الفاكهيتلميذ ابن حجر ا٢تيتمي، الشيخ عبد القادر بن أٛتد بن علي
   .الناشر: ا١تكتبة اإلسبلمية  ،ا١تكي

  ٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل ، ألالبخارمفتح البارم شرح صحيح
 .ُّٕٗبَتكت،  -الناشر: دار ا١تعرفة ، العسقبلين الشافعي

  ا١تؤلف: شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن ، فتح الرٛتن بشرح زبد ابن رسبلف
عٌت بو: الشيخ سيد بن شلتوت ، ىػ( ٕٓٗأٛتد بن ٛتزة الرملي )ا١تتوَب: 
الناشر: دار ا١تنهاج، ، فتول بدار اإلفتاء ا١تصرمالشافعي، ابحث شرعي كأمُت 

 .ـ ََِٗ -ىػ  َُّْالطبعة: األكىل، ، لبناف –بَتكت 
   فتح القريب اجمليب ُب شرح ألفاظ التقريب = القوؿ ا١تختار ُب شرح غاية

مد بن قاسم بن ،  حملاالختصار )كيعرؼ بشرح ابن قاسم على منت أيب شجاع(
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، ، مشس الدين الغزم، كيعرؼ اببن قاسم كاببن الغرابيليدمحم بن دمحم، أبو عبد هللا
الناشر: اٞتفاف كاٞتايب للطباعة كالنشر، دار ابن ، بعناية: بساـ عبد الوىاب اٞتايب

 -ىػ  ُِْٓالطبعة: األكىل، ، لبناف –حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 
 .ـ ََِٓ

  ا٠تَت دمحم بن عبد  ين أيبشمس الدل فتح ا١تغيث بشرح الفية اٟتديث للعراقي
احملقق: علي حسُت ، الرٛتن بن دمحم بن أيب بكر بن عثماف بن دمحم السخاكم

 .ـََِّىػ / ُِْْالطبعة: األكىل، ، مصر –الناشر: مكتبة السنة ، علي
  غالب بن  للدكتور، تنتسب إىل اإلسبلـ كبياف موقف اإلسبلـ منها معاصرةفرؽ

، رية الذىبية للطباعة كالنشر كالتسويق، جدةا١تكتبة العص، طبعة علي عواجي
 ـ ََُِ -ىػ  ُِِْالرابعة، 

 ا١تؤلف: أٛتد بن علي أبو بكر الرازم اٞتصاص اٟتنفي الفصوؿ ُب األصوؿ ،
 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْْالطبعة: الثانية، ، الناشر: كزارة األكقاؼ الكويتية

  بكر أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب  أليب الفقيو ك ا١تتفقو
الناشر: دار ابن ، احملقق: أبو عبد الرٛتن عادؿ بن يوسف الغرازم، البغدادم
 . قُُِْالطبعة: الثانية، ، السعودية –اٞتوزم 

  القاموس احمليط جملد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفَتكزآابدل ٖتقيق: مكتب
مؤسسة الرسالة ، سة الرسالة إبشراؼ: دمحم نعيم العرقسيوسيٖتقيق الًتاث ُب مؤس

 .ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف الطبعة: الثامنة،  –للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 
 ٖتقيق: دمحم حسن دمحم حسن  ،قواطع األدلة ُب األصوؿ أليب ا١تظفر السمعاين

األكىل، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف الطبعة: ، اٝتاعيل الشافعي
 .ـُٗٗٗىػ/ُُْٖ

  دمحم عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ بن  أليب قواعد األحكاـ ُب مصاحل األانـ
راجعو كعلق ، أيب القاسم بن اٟتسن السلمي الدمشقي، ا١تلقب بسلطاف العلماء

 ُُْْ ،القاىرة –الناشر: مكتبة الكليات األزىرية ، عليو: طو عبد الرؤكؼ سعد
 .ـ ُُٗٗ -ىػ 

 الناشر: دار ابن ، مد بن صاحل بن دمحم العثيمُتحمل القوؿ ا١تفيد على كتاب التوحيد
 .ىػُِْْالطبعة: الثانية، ٤تـر ، اٞتوزم، ا١تملكة العربية السعودية
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 ٖتقيق ٚتاعة من  ،كتاب التعريفات لعلي بن دمحم بن علي الزين الشريف اٞترجاين
 .ـُّٖٗ-ىػ َُّْلطبعة: األكىل لبناف ا–دار الكتب العلمية بَتكت  ،العلماء

  كتاب التلخيص ُب أصوؿ الفقو لعبد ا١تلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم
دار البشائر اإلسبلمية  ،اٞتويٍت، ٖتقيق: عبد هللا جومل النبايل كبشَت أٛتد العمرم

 الطبعة كاترٮتها.بَتكت دكف ذكر  –
  مهدم  الفراىيدم ٖتقيق : د.كتاب العُت أليب عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد

 ، دكف ذكر الطبعة كاترٮتها.دار كمكتبة ا٢تبلؿ ،إبراىيم السامرائي ا١تخزكمي كد.
 الناشر: دار ، ا١تؤلف: الدكتور سعدم أبو حبيب القاموس الفقهي لغة كاصطبلحا

 ُّٗٗتصوير: ، ـ ُٖٖٗىػ =  َُْٖالطبعة: الثانية ، سورية –الفكر. دمشق 
 .ـ
  دار الكتاب  ،شرح أصوؿ البزدكم لعبد العزيز البخارم اٟتنفيكشف األسرار

   دكف ذكر الطبعة كاترٮتها.اإلسبلمي 
 صطفى بن عبد هللا كاتب ، ١تكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف

جليب القسطنطيٍت ا١تشهور ابسم حاجي خليفة أك اٟتاج خليفة )ا١تتوَب: 
  .بغداد –ا١تثٌت ، طبعة مكتبة ىػ(َُٕٔ

 تقي الدين أيب بكر بن دمحم  -األخيار ُب حل غاية اإلختصار  كفاية
ٖتقيق علي عبد اٟتميد بلطجي  -الدمشقي الشافعي  اٟتصيٍت اٟتسيٍت

 ـ.ُْٗٗسنة النشر  -الناشر دار ا٠تَت دمشق  - سليماف ك دمحم كىيب
 ٛتد بن دمحم بن علي األنصارم، أيبألالنبيو ُب شرح التنبيو  كفاية 

سركر ابسلـو  دمحم : ٣تدمٖتقيق ،٧تم الدين، ا١تعركؼ اببن الرفعة العباس،
 .ََِٗالطبعة: األكىل، ـ  -الناشر: دار الكتب العلمية  -

 ٖتقيق: الكفوم الكليات معجم ُب ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية، أليب البقاء ،
 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗبَتكت  –دمحم ا١تصرم، مؤسسة الرسالة  -عدانف دركيش 

   ا١تؤلف: أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن القاسم الضيب، أبو ، ُب الفقو الشافعياللباب
الناشر: دار ، : عبد الكرًن بن صنيتاف العمرم، ٖتقيقاٟتسن ابن احملاملي الشافعيٌ 
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 .ىػُُْٔالطبعة: األكىل، ، البخارل، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودية
  بَتكت الطبعة:  –دار صادر  ،األنصارملساف العرب حملمد بن مكـر ابن منظور

 .ىػ ُُْْ -الثالثة 
  بَتكت دكف ذكر الطبعة اتريخ  –دار ا١تعرفة ، شمس األئمة السرخسيلا١تبسوط

 .ـُّٗٗ -ىػ ُُْْالنشر: 
 )أليب زكراي ٤تيي الدين ٭تِت  اجملموع شرح ا١تهذب )مع تكملة السبكي كا١تطيعي

 .عة كاترٮتهاالطببن شرؼ النوكم دار الفكر دكف ذكر 
 ا١تعايل برىاف الدين  أليب احمليط الربىاين ُب الفقو النعماين فقو اإلماـ أيب حنيفة هنع هللا يضر

: عبد ، ٖتقيق٤تمود بن أٛتد بن عبد العزيز بن عمر بن مىازىةى البخارم اٟتنفي
 .لبناف –الناشر: دار الكتب العلمية، بَتكت ، الكرًن سامي اٞتندم

   لزين الدين دمحم بن أيب بكر اٟتنفي الرازم ٖتقيق: يوسف الشيخ ٥تتار الصحاح
الطبعة: ا٠تامسة، ، صيدا –الدار النموذجية، بَتكت  -: ا١تكتبة العصرية ، دمحم

 . ـُٗٗٗىػ / َُِْ
  ا١تختصر الفقهي حملمد بن دمحم ابن عرفة ا١تالكي، ٖتقيق: د. حافظ عبد الرٛتن دمحم

 -ىػ  ُّْٓالطبعة: األكىل، ، لؤلعماؿ ا٠تَتيةمؤسسة خلف أٛتد ا٠تبتور ، خَت
 .ـ َُِْ

  ،ا١تدخل إىل مذىب اإلماـ الشافعي للدكتور أكـر يوسف عمر القواٝتي
 ىػ.ُِّْدار النفائس األدرف، األكىل 

  القاىرة –الناشر: مكتبو السنة حملمد أبو شهبة، ا١تدخل لدراسة القرآف الكرًن ،
 .ـ ََِّ -ىػ  ُِّْالطبعة: الثانية، 

 دمحم  يبأل، مرآة اٞتناف كعربة اليقظاف ُب معرفة ما يعترب من حوادث الزماف
دار طبعة ، عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليماف اليافعي

 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕاألكىل، ، لبناف –الكتب العلمية، بَتكت 
  عبد ا١تؤمن بن عبد اٟتق، ابن مشائل ل مراصد االطبلع على أٝتاء األمكنة كالبقاع

الطبعة: ، الناشر: دار اٞتيل، بَتكت، القطيعي البغدادم، اٟتنبلي، صفٌي الدين 
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 .ىػ ُُِْاألكىل، 
   ٛتد بن ٭تِت بن فضل هللا أل مسالك األبصار ُب ٦تالك األمصار

، الناشر: اجملمع الثقاُب، أبو ظيب، القرشي العدكم العمرم، شهاب الدين
 . ىػ ُِّْة: األكىل، الطبع

  الناشر: دار  اسحاؽ إبراىيم بن دمحم الفارسي االصطخرم، أليب ا١تسالك كا١تمالك
 .صادر، بَتكت

 ا١تستصفى  أليب حامد دمحم بن دمحم الغزايل ٖتقيق: دمحم عبد السبلـ عبد الشاُب ،
 .ـُّٗٗ -ىػ ُُّْالطبعة األكىل،  ،دار الكتب العلمية

  عادؿ مرشد، كآخركف -حنبل ٖتقيق: شعيب األرنؤكط مسند اإلماـ أٛتد بن، 
 .ـ ََُِ -ىػ  ُُِْمؤسسة الرسالة الطبعة: األكىل، 

  ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ١تسلم بن
دار إحياء ، ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي ،اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم

 ، دكف ذكر الطبعة كاترٮتها.بَتكت –لًتاث العريب ا
 ا١تكتبة  ،ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت ألٛتد بن دمحم بن علي الفيومي

   الطبعة كاترٮتها.بَتكت دكف ذكر  –العلمية 
  مصطلحات ا١تذاىب الفقهية كأسرار الفقو كا١ترموز ُب األعبلـ كالكتب

، كاآلراء كالًتجيحات، إعداد مر  ًن دمحم صاحل الظفَتم، طبعة دار ابن حـز
 ـََِِىػ/ُِِْاألكىل 

  حقق ُب اٞتامعة اإلسبلمية ُب رسالة –ا١تطلب العايل البن الرفعة
ٖتقيق الطالب داكد إيذك ركبلي إبشراؼ فضيلة الدكتور  -ماجستَت  

 عوض بن رجاء العوُب.

  الناشر: دار القلم، ، رَّابمد بن دمحم حسن شي ، حملا١تعامل األثَتة ُب السنة كالسَتة
 .ىػ ُُُْ -الطبعة: األكىل ، بَتكت -دمشق -الدار الشامية 

  يي السنة، أبو دمحم اٟتسُت بن مسعود البغوم حملمعامل التنزيل ُب تفسَت القرآف
، سليماف مسلم اٟترش -عثماف ٚتعة ضمَتية  -ق: دمحم عبد هللا النمر يقٖت

 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة: الرابعة، ، الناشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع
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  ٖتقيق: خليل ا١تيس الناشر: دار  ،اٟتسُت البىٍصرم أليبا١تعتمد ُب أصوؿ الفقو
 ق.َُّْبَتكت الطبعة: األكىل،  –الكتب العلمية 

  معجم البلداف للشيخ اإلماـ شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا
بَتكت، سنة الطبع:  -صادر داراٟتموم، البغدادم، ط: 

 ـ.ُٕٕٗىػ/ُّٕٗ

  دار النشر: مكتبة ابن  احملقق: ٛتدم بن عبد اجمليد السلفيا١تعجم الكبَت للطرباين
 الثانية. الطبعة القاىرة –تيمية 

  الفضل  ، أليبا١تعجم ا١تفهرس أك ٕتريد أسانيد الكتب ا١تشهورة كاألجزاء ا١تنثورة
، احملقق: دمحم شكور ا١تياديٍت، حجر العسقبلين أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن

 بَتكت -الناشر: مؤسسة الرسالة 
  ا١تعجم الوسيط أتليف )إبراىيم مصطفى / أٛتد الزايت / حامد عبد القادر / دمحم

 دار الدعوة دكف ذكر الطبعة كاترٮتها.، النجار(
 ا١تنعم،  ا١تؤلف: د ٤تمود عبد الرٛتن عبد معجم ا١تصطلحات كاأللفاظ الفقهية

الناشر: دار ، جامعة األزىر -مدرس أصوؿ الفقو بكلية الشريعة كالقانوف 
 .الفضيلة

  عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت  ل معجم قبائل العرب القدٯتة كاٟتديثة
 ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالطبعة: السابعة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت، كحالة 

 .ـ
 دار النفائس ، حامد صادؽ قنييب -اس قلعجي مد رك معجم لغة الفقهاء حمل

 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: الثانية، ، للطباعة كالنشر كالتوزيع
  ا١تؤلفُت لعمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشق، مكتبة معجم

 بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت، دكف ذكر الطبعة كاترٮتها. -ا١تثٌت 
 أليب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكراي ٖتقيق : عبد السبلـ دمحم  مقاييس اللغة

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗدار الفكر الطبعة : ، ىاركف
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  ٖتقيق: نور  ،بن الصبلحالمعرفة أنواع علـو اٟتديث، كييعرؼ ٔتقدمة ابن الصبلح
 ، دكف ذكر الطبعة،بَتكت –سوراي، دار الفكر ا١تعاصر  -دار الفكر، الدين عًت

 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔسنة النشر: 
  ا١تؤلف: أبو دمحم عبد ، «اإلماـ مالك بن أنس»ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينة

، احملقق: ٛتيش عبد اٟتقٌ ، الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم ا١تالكي
 .مكة ا١تكرمة -الناشر: ا١تكتبة التجارية، مصطفى أٛتد الباز 

   اتريخ النشر:  ،مكتبة القاىرة دكف ذكر الطبعة ،قدامة ا١تقدسي البنا١تغٍت
 .ـُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖ

  مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج لشمس الدين، دمحم بن أٛتد ا٠تطيب
 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓدار الكتب العلمية الطبعة: األكىل، ، الشربيٍت

  الكاتب البلخي ا١تؤلف: دمحم بن أٛتد بن يوسف، أبو عبد هللا،  مفاتيح العلـو
 .الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتاب العريب، احملقق: إبراىيم األبيارم، ا٠توارزمي

  ، مقدمات ٖتقيق ا١تطلب العايل، رسائل علمية ابٞتامعة اإلسبلمية
، ككذلك للطالب: أٛتد موسى ّْ-ِْللطالب: عبدهللا عبد الرٛتن ص

 .ْٔص 
 ٖتقيق  -أيب بكر أٛتد الشهرستاين  مد بن عبد الكرًن بنحملكالنحل  ا١تلل

 ق .َُْْبَتكت ،  -: دار ا١تعرفة  الناشر: دمحم سيد كيبلين 
  الناشر: مطبعة عيسى ، مد عبد العظيم الزٍُّرقاينحملمناىل العرفاف ُب علـو القرآف

 .الطبعة: الطبعة الثالث، البايب اٟتليب كشركاه
 النوكم أبو زكراي  يحِت بن شرؼل -الطالبُت كعمدة ا١تفتُت  منهاج- 

 .بَتكت :مكاف النشر -الناشر دار ا١تعرفة 
 يوسف بن تغرم بردم بن عبد هللا ل ا١تنهل الصاُب كا١تستوَب بعد الواُب

تقدًن: دكتور  دكتور دمحم دمحم أمُتال: ٖتقيقالظاىرم اٟتنفي، أبو احملاسن، 
 .ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، طبعة سعيد عبد الفتاح عاشور

 دار الكتب العلمية دكف  ،اإلماـ الشافعي أليب اسحاؽ الشَتازم وا١تهذب ُب فق
 .كاترٮتها ةذكر الطبع
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  ٛتد بن علي بن عبد القادر، أل ا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلاثر
الناشر: دار الكتب ، أبو العباس اٟتسيٍت العبيدم، تقي الدين ا١تقريزم

 .ىػ ُُْٖ الطبعة: األكىل،، العلمية، بَتكت
  ا١تؤلف: الندكة العا١تية  ا١توسوعة ا١تيسرة ُب األدايف كا١تذاىب كاألحزاب ا١تعاصرة

الناشر: ، إشراؼ كٗتطيط كمراجعة: د. مانع بن ٛتاد اٞتهٍت، للشباب اإلسبلمي
 .ىػ َُِْالطبعة: الرابعة، ، دار الندكة العا١تية للطباعة كالنشر كالتوزيع

 عيسى كماؿ الدين، دمحم بن موسى بنل -ج ُب شرح ا١تنهاج ا الوى النجم 
 الناشر: دار، ٖتقيق ٞتنة علمية، بن علي الدًَّمَتم أبو البقاء الشافعي

 ـ ََِْ -ق  ُِْٓالطبعة: األكىل،  ،)جدة( ا١تنهاج
   مد بن أٛتد بن دمحم بن حملالنظم ا١تستعذب ُب تفسَت غريب ألفاظ ا١تهذب

دراسة كٖتقيق كتعليق: د. ، ، أبو عبد هللا، ا١تعركؼ ببطاؿسليماف بن بطاؿ الركيب
عاـ النشر: ، الناشر: ا١تكتبة التجارية، مكة ا١تكرمة، مصطفى عبد اٟتفيظ سىاملً 

 .ـ ُُٗٗ(، ُـ )جزء  ُٖٖٗ
  شهاب الدين أٛتد بن إدريس القراُب،  لنفائس األصوؿ ُب شرح احملصوؿ ،

الناشر: مكتبة نزار مصطفى ،  معوض: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، علي دمحمٖتقيق
 . ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔالطبعة: األكىل، ، الباز

 دار الفكر، بَتكت الطبعة: ، هناية احملتاج  إىل شرح ا١تنهاج لشمس الدين الرملي
 .ـُْٖٗىػ/َُْْ - الطبعة األخَتة

  ٖتقيق كترتيب: أ. د/ عبد العظيم  ،ماـ اٟترمُتإلهناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب
 .ـََِٕ-ىػُِْٖالطبعة: األكىل،  ،دار ا١تنهاج، ٤تمود الٌديب

 ٖتقيق: طاىر أٛتد الزاكل  ،بن األثَت اٞتزرمر الالنهاية ُب غريب اٟتديث كاألث- 
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبَتكت،  -ا١تكتبة العلمية ، ٤تمود دمحم الطناحي

 مَت  بن ٝتاعيل بن دمحم أمُتإلآاثر ا١تصنفُت العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت ك  ىدية
ا١تعارؼ اٞتليلة ُب  الناشر: طبع بعناية ككالة ،سليم الباابين البغدادم

 ـ.ُُٓٗمطبعتها البهية اسطانبوؿ 



ّٖٓ 

 

 ٖتقيق: أٛتد  ،الواُب ابلوفيات لصبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدم
 اتريخ ، دكف ذكر الطبعة،بَتكت –دار إحياء الًتاث  ،األرانؤكط كتركي مصطفى

 .ـَََِ -ىػَُِْالنشر:
 ٖتقيق أٛتد ٤تمود إبراىيم ، دمحم دمحم اتمر  -ُب ا١تذىب للغزاىل  الوسيط

   -مكاف النشر القاىرة  - ُُْٕسنة النشر  -دار السبلـ  الناشر-
  كفيات األعياف كأنباء الزماف أليب العباس مشس الدين أٛتد بن دمحم بن أيب

ىػ، ٖتقيق الدكتور: إحساف عباس، ُٖٔابن خلكاف، ا١تتوَب سنة بكر 
 ـُٖٕٗىػ/ ُّٖٗط: دار صادر بَتكت، سنة الطبع 

  صاحل ، ٖتقيقتقي الدين دمحم بن ىجرس بن رافع السبلميلالوفيات :
 –الناشر: مؤسسة الرسالة ، مهدم عباس ، د. بشار عواد معركؼ

 .الطبعة: األكىل، بَتكت

  علي بن أيب بكر بن عبد اٞتليل الفرغاين ل بداية ا١تبتدما٢تداية ُب شرح
 -الناشر: دار احياء الًتاث العريب ، ق: طبلؿ يوسفيقٖتا١ترغيناين، 

 .لبناف –بَتكت 

  الشامي، الناشر: دار  للدكتور ٭تيموسوعة ا١تدف العربية كاإلسبلمية
 ـ.ُّٗٗالفكر العريب بَتكت الطبعة األكىل 

 بكر بن أيب شيبة، عبد هللا  أليب حاديث كاآلاثرالكتاب ا١تصنف ُب األ
الناشر: ، : كماؿ يوسف اٟتوتٖتقيق ،بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف

 .الرايض –مكتبة الرشد 

 بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن انفع اٟتمَتم اليماين الصنعاين  أليب ا١تصنف
، بَتكت –الناشر: ا١تكتب اإلسبلمي ، احملقق: حبيب الرٛتن األعظمي

 .َُّْالطبعة: الثانية، 

 
 
 



ّٓٗ 

 

 فهرس ادلوضوعات
 الصفحة  ادلوضوع 
 ٔ ا١تقدمة 

 ٕ أسباب اختيار ا١تخطوط كأ٫تيتو العلمية
 ٖ الدراسات السابقة

 َُ خطة البحث
 ُِ منهج التحقيق

 ُْ الشكر كالتقدير
القسم األكؿ: قسم الدراسة كفيو مبحثاف:ا١تبحث األكؿ: دراسة ا١تؤلف:  

 ٙتانية مطالب.كفيو 
ُٔ 

 ُٖ .ا١تطلب األكؿ: اٝتو كنسبو، كنسبتو ككنيتو
 ُٗ ا١تطلب الثاين: مولده

 َِ ا١تطلب الثالث: نشأتو العلمية.
 ِِ ا١تطلب الرابع: شيوخو كتبلميذه

 ِٔ ا١تطلب ا٠تامس: مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو
 ِٖ ا١تطلب السادس عقيدتو كمذىبو الفقهي

 ِٗ السابع: مصنفاتوا١تطلب 
 َّ ا١تطلب الثامن: كفاتو

كفيو ستة  ا١تبحث الثاين: التعريف ابلكتاب اٞتواىر البحرية
 مطالب:

ُّ 

 ِّ ا١تطلب األكؿ: ٖتقيق اسم الكتاب، كتوثيق نسبتو إىل ا١تؤلف:
 ّٓ ا١تطلب الثاين: أ٫تية الكتاب كمكانتو العلمية

 ّٔ احملقق:ا١تطلب الثالث: منهج ا١تؤلف ُب النص 
 ّٕ ا١تطلب الرابع: اصطبلحات ا١تؤلف ُب النص احملقق

 ْْ ا١تطلب ا٠تامس: مصادر ا١تؤلف ُب النص احملقق



َْٓ 

 

 ْٗ كصف النسخ ا١توجودة ٢تذا الكتاب:
 ّٓ ٪تاذج من ا١تخطوط.

 ٕٓ كتاب القضاء
 ٖٓ الباب األكؿ: ُب التولية كالعزؿ كفيو فصوؿ

 ٗٓ مسائل:األكؿ: ُب حكم القضاء، كفيو 
 ٗٓ األكىل: القضاء من أىم فركض الكفاايت كأفضل القرابت

 َٔ ء كُب التحذير منها أخبار الثانية: جاء ُب الًتغيب ُب تولية القضا
 ْٕ الفصل الثاين: يشًتط ُب القاضي أمور

 ْٕ أحدىا: أف يكوف حرا، فبل تصح كالية الرقيق
 ْٕ القضاءالثاين: الذكورة، فبل تصح كالية ا١ترأة 

 ٕٓ الثالث: أف يكوف من أىل الفتيا
 ّٗ الشرط الرابع ُب القاضي: االتصاؼ ابلصفات البلئقة ابلقضاء

 ْٗ الشرط ا٠تامس: أف يكوف انطقا ٝتيعا
الشركط ا١تتقدمة ا١تعتربة ُب القاضي تعذر ُب ىذه  الفصل الثالث

فالوجو القطع بتنفيذ قضاء  ،األعصار اجتماعها ُب اإلماـ األعظم
  من كاله السلطاف 

ٗٔ 

 َُُ الفصل الرابع: ُب الفتول
عن الفسق  األكؿ: ُب ا١تفيت، كيشًتط فيو العدالة نزيهاالطرؼ 

 كمسقطات ا١تركءة، كأىلية االجتهاد
َُُ 

قاؿ ابن الصبلح كالنوكم: كأصحاب الشافعي كغَته: ٜتسة 
 أقساـ:

َُْ 

 ُُٖ ا١تستفيتالطرؼ الثاين: ُب 
 ُِّ كفيو مسائل الفصل ا٠تامس: ُب االستخبلؼ

األكىل: لئلماـ أف يستخلف على القضاء ُب ا١تكاف الذم ىو فيو 
 قطعا

ُِّ 



ُْٓ 

 

الثانية: كالية القضاء تتجزأ عندان، فيجوز أف ٮتصص اإلماـ 
كبعض األصناؼ،  كقاضي القضاة تولية القضاء ببعض األشخاص

 كببعض األزمنة،

ُّٕ 

مذىب  الثالثة: ا١تشهور أنو ال يلـز ُب تولية القضاء أف يكوف على
 ا١تويل، فيجوز للشافعي أف يويل حنفيا كابلعكس

ُْٓ 

 ُُٓ الفصل السادس: ُب التحكيم
ىل ٬توز أف ٭تٌكم ا٠تصماف كاحدا من الناس ليحكم بينهما ُب 

 ا١تاؿ
ُُٓ 

 ُٔٓ كيتفرع على الصحيح ُب جواز التحكيم مسائل:
 ُٔٓ األكىل: يشًتط ُب احملكَّم الصفات ا١تعتربة ُب اٟتاكم

 ُٕٓ الثانية: ال ينفذ حكم احملكَّم إال على من رضي ْتكمو
 ُٖٓ الثالثة: الذم يثبت للمحكَّم ابلتحكيم اإلثبات كاٟتكم

 َُٔ الفصل السابع: ُب مسائل تتعلق ابلتولية
خلية عن  ٬تب على اإلماـ نصب القاضي ُب كل بلدة كانحية

 قاض

َُٔ 

 ُِٔ كتنعقد تولية القضاء ٔتا تنعقد بو الوكالة كىو: ا١تشافهة ابللفظ
 ُٓٔ كفيو مسائل:  الفصل الثامن: ُب العزؿ كحكمو

 ُٓٔ كينعزؿ القاضي بطرايف كل صفة تناُب التولية األكىل: ُب االنعزاؿ:
فلو الثانية: ىل لئلماـ عزؿ القاضي؟ ينظر: فإف ظهر منو خلل، 

 عزلو
ُٕٔ 

الثالثة: ال ينعزؿ القضاة كالوالة ٔتوت اإلماـ كال ابنعزالو على 
 ا١تذىب

ُُٕ 

الرابعة: لو قاؿ القاضي بعد انعزالو: كنت قضيت لفبلف بكذا مل 
 يقبل قولو

ُْٕ 

 ُٕٔ ا٠تامسة: ليس على القاضي تتبع أحكاـ من قبلو



ِْٓ 

 

 ُِٖ كفيو فصوؿ الباب الثاين: ُب جامع آداب القضاء
 ُّٖ الفصل األكؿ: ُب آداب منفردة، كىي عشرة:

األكؿ: يستحب لكل من كىٌل قاضيا من إماـ أك سلطاف أك 
 قاض، أف يكتب لو عهدا ٔتا فوضو إليو

ُّٖ 

األدب الثاين: إذا أراد الدخوؿ إىل بلد قضائو، فينبغي أف يسأؿ 
 عن حاؿ من فيو من العلماء كالعدكؿ كاألمناء

ُٖٕ 

الثالث: على القاضي عند توقع اٟتاجة ُب ا١تصر الكبَت األدب 
 نصب الكٌتاب، كا١تزكُت، كا١تًتٚتُت

َِّ 

 َُِ األدب الرابع: أف يتخذ للقضاء ٣تلسا. كفيو مسائل:
 َُِ األكىل: يستحب أف يتخذ ٣تلسا مصاان من اٟتر كالربد

 ُِِ الثانية: األكىل أف ال يتخذ ا١تسجد ٣تلسا للقضاء
 ُِْ الثالثة: ىل ٬توز للحاكم أف يتخذ بوااب أك حاجبا؟ فيو كجهاف
األدب ا٠تامس: يكره للقاضي أف يقضي ُب حالة يتغَت فيها 

 عقلو كال خلقو
ُِٔ 

األدب السادس: يستحب للحاكم أف ٬تمع العلماء من مذىبو 
 كغَته من ا١تذاىب عنده كقت اٟتكم؛ ليشاكرىم ُب الوقائع

ُِٕ 

السابع: ترؾ ا١تعامبلت، يكره للقاضي أف يتوىل البيع، األدب 
 كالشراء، كغَت٫تا من ا١تعامبلت كاإل٬تار

ُِٗ 

 ُِِ  األدب الثامن: أتديبو ١تن فعل ما يقتضي التأديب 
 ِِٓ كفيو مسائل: األدب التاسع: ُب من يقضى لو

 ِِٓ األكىل: ليس لو أف يقضي لنفسو كال ١تملوكو القن كغَت القن
 ِِٗ ثانية: ا١تشهور أنو ال ٬توز اٟتكم على العدك مطلقاال

الثالثة: إذا كقعت للقاضي خصومة، أك أحد أصولو، أك فركعو، 
كقلنا: الصحيح أنو ال ٭تكم لو؛ فطريق فصلها أف يرفع إىل اإلماـ 

 أك قاض آخر

ِِٗ 



ّْٓ 

 

الرابعة: لو كىيلى كصي اليتيم القضاء فهل لو أف يسمع البينة ك٭تكم 
 لو

َِّ 

األدب العاشر: فيما ينقض قضاء القاضي فيو من األدلة إذا 
 خالفو، كما ال ينقض

ُِّ 

أصوؿ األحكاـ اليت يرجع إليها اجملتهد ُب اجتهاده للعمل 
كالقضاء كالفتيا عند ٚتهور العلماء أربعة: الكتاب، كالسنة، 

 كاإلٚتاع، كالقياس

ُِّ 

 ُِّ ىل ىو حجة؟ قوؿ الواحد من الصحابة إذا مل يشتهر فيهم
 ِّٕ األصل الثاين: ا١تختلف ُب كونو حجة كاالستحساف

 ِّٖ السنة ثبلثة أضرب: مستفيض، كمتواتر، كآحاد.
على أمر من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلٚتاع: اتفاؽ أىل االجتهاد من أمة دمحم 

 األمور لداللة كأمارة، سواء بلغوا عدد التواتر أـ ال
ِّٗ 

 ُِْ اإلٚتاع القطع ابٟتكم أك الظن؟ فيو كجهافكىل يوجب 
 ُِْ كُب اشًتاط انقراض العصر كجهاف

إذا عرؼ أصوؿ األدلة فالقاضي ينقض اٟتكم ابالجتهاد ُب أربعة 
 مواضع:

ِّْ 

األكؿ: إذا ابف أنو خالف مقطوعا بو، كىو نص الكتاب، أك 
 السنة ا١تتواترة، كا١تستفيضة، كاإلٚتاع

ِْْ 

إذا ابف أف حكمو على خبلؼ خرب الواحد الصحيح الثاين: 
 الصريح الذم ال ٭تتمل إال أتكيبل بعيدا

ِْٓ 

 ِْٕ الثالث: أف ٭تكم ٔتا ٮتالف القياس اٞتلي فينقض حكمو.
ا١توضع الرابع الذم ينقض فيو القاضي: ما إذا حكم ٔتا ٮتالف 

 القياس اٞتلي؛ مستندا إىل قياس خفي
ِٔٔ 

القوؿ ا١تقرب إىل الضبط أف الكبلـ إذا تعلق قاؿ اإلماـ: "ك  فصل
 ابلًتجيح، فبل يكاد يفضي إىل القطع

ِٖٔ 



ْْٓ 

 

كل ٣تتهد مصيب كىي مسألة جليلة اختلف العلماء ُب أف كل 
 ؟٣تتهدُب الفركع مصيب أـ ال

ِٖٔ 

كاعلم أف العلماء أٚتعوا على أف اجملتهد ُب أصوؿ الدين كاحد، 
 .التقليد فيوكا١تخطئ فيو آٍب، كأنو ال ٬توز 

َِٕ 

كإذا حكم القاضي بشيء ْتجة كبينة نظر؛ فإف كانت ابطلة أبف  
 كانت البينة كاذبة، كقد عدلت عنده؛ نفذ اٟتكم ظاىرا ال ابطنا

ُِٕ 

كما ينقض بو قضاء نفسو ينقض بو قضاء غَته، كما ال ينقض بو 
 قضاء نفسو ال ينقض بو قضاء غَته

ِٕٖ 

 ِِٖ ئوالفصل الثاين: يف مستند قضا
إذا علم القاضي اٟتاؿ، فهل لو أف يقضي بعلمو إذا كاف ا١تدعي 

كىمي لو كا١تدعى عليو  ٦تن ٭تي
ُِٖ 

 ِّٖ كإف قلنا: ال يقضي بعلمو، فالكبلـ ُب أربعة أمور:
 ِّٖ األكؿ: أنو ال يقضي ٓتبلؼ علمو، كلو فعل، مل ينفذ

 ِْٖ أكجوالثاين: حكمو يعتمد ُب اٞترح كالتعديل، كاٞترح ثبلثة 
الثالث: إف أقر عند القاضي ْتكم، فإف كاف ٔتجلس حكمو، 

 ففي القضاء بو على ىذا القوؿ كجهاف
ِْٖ 

الرابع: لو شهد ابٟتق الذم يعرفو القاضي شاىد كاحد فهل 
 ٭تكم بو على ىذا القوؿ تنزيبل لنفسو منزلة الشاىد اآلخر؟

ِٖٔ 

و إلنساف كأما ا٠تط فإذا رأل القاضي حجة فيها ذكر حكم
 كطلب ذلك اإلنساف منو العمل بو،

ِٖٔ 

 ِٖٖ كيتحرر أف االعتماد على ا٠تط على مراتب ثبلث
 ِٔٗ على القاضي أف يكتب احملضر كالسجل

كأما كيفية اٟتفظ فينبغي للقاضي أف ٬تعل احملاضر كالسجبلت 
 بنسختُت للحفظ كالتذكر

ِٗٗ 

 َِّ وفيو مسائل الفصل الثالث: يف التسوية بني اخلصمني



ْٓٓ 

 

 َِّ األكىل: ينبغي للحاكم أف يسوم بُت ا٠تصمُت
الثانية: إذا جلس ا٠تصماف بُت يدم القاضي، فلو أف يسكت 

 حىت يتكلما
َّٕ 

الثالثة: إذا ازدحم ا١تدعوف على القاضي نظر إف جاءكا متعاقبُت 
 كعرؼ الًتتيب بينهم قدـ األسبق فاألسبق

ُّْ 

اٟتاكم من الرعية من غَت عوض ينقسم إىل الرابعة: ما أيخذه 
 رشوة كىدية

ُّٗ 

 َِّ أما ا٢تدية فيستحب للحاكم أف ال يقبل من أحد ىدية أصبلن 
كأما الرشوة فيحـر عليو قبو٢تا مطلقان، كأما بذ٢تا فإف كاف على  

 أف يعمل غَت اٟتق أك على أف ال ٭تكم بو فحراـ
ِّْ 

 ِّٓ اعترب ا١تاكردم ٞتوازه تسعة شركط: 
ا١تسألة ا٠تامسة: تقدـ ُب ابب الوليمة أف إجابة الدعاء إليها 

فيو ثبلثة أكجو، كذلك ُب حق  فرض عُت أك كفاية أك مستحبة
 غَت القاضي.

ِّٗ 

كأما القاضي فإما أف يكوف لصاحبها خصومة أـ ال، فإف مل   
 تكن لو خصومة ففي إجابتو إليها ثبلثة أكجو:

ِّٗ 

كىي البحث عن عدالة الشهود، كفيو  الفصل الرابع: يف الت كية
 مسائل:

ّّْ 

 ّّْ األكىل: اعلم أكال أنو ال ٬توز للقاضي أف يتخذ شهودان معينُت
 ف للقاضي مزكوف كأصحاب مسائلالثانية: ينبغي أف يكو 

 
ّّٕ 

الثالثة: صفات ا١تزكُت: يشًتط ُب ا١تزكُت ما يشًتط ُب غَت٫تا من 
 الشهود

َّْ 

الرابعة: ُب مستند ا١تزكي: ال ٬توز للشاىد أف يعتمد ُب اٞترح عند 
 القاضي كال عند أصحاب ا١تسائل إال العلم بو

ّّْ 



ْٓٔ 

 

الشافعي: "ال يقبل التعديل حىت ا٠تامسة: ُب كيفية التزكية: قاؿ 
 يقوؿ ىو عدؿ علي كيل

ّْٔ 

 ُّٓ السادسة: ال تثبت العدالة ٔتجرد الكتابة ابلتزكية
السابعة: إذا اراتب القاضي ُب الشهود أك توىم غلطهم فيما 
شهدكا بو ٠تفة عقل رآىا فيهم فينبغي أف يفرقهم كيسأؿ كل 

 كاحد على انفراده

ّْٓ 

القضاء على الغائب وكتاب القاضي إىل الباب الثالث: يف 
 القاضي.

َّٔ 

القضاء على الغائب يتعلق بسائر أركاف الدعول كالبينة كا١تدعي 
 كٖتويل اٟتكم إىل قاض آخر، كاحملكـو بو، كاحملكـو عليو

ِّٔ 

الركن األكؿ: الدعول، كيشًتط ُب الدعول على الغائب ما 
 يشًتط ُب الدعول على اٟتاضر

ُّٔ 

 ّٖٔ الثاين: البحث عن عدالة الشهودالركن 
الركن الثالث: ا١تدعي، كيعترب فيو ما يعترب ُب ا١تدعي اٟتاضر 

 كزايدة، كىي اٟتلف على نفي ا١تسقطات
ّٖٔ 

 ّٕٓ الركن الرابع: ُب إهناء األمر إىل قاض آخر
الركن ا٠تامس: احملكـو بو إذا كاف غائبان كالقاضي قد ٭تتاج إىل 

 لغيبة ا١تدعى عليو اترة، كلغيبة ا١تدعى بو أخرلمكاتبة قاض آخر 
َْٖ 

الركن السادس: احملكـو عليو. األصل أف القاضي ال يسمع بينة 
كال ٭تكم إال ْتضرة ا٠تصم، كلذلك تشًتط اإلشارة إىل ا١تشهود 

عليو عند اٞتمهور خبلفا أليب إسحاؽ، كقد ترؾ ىذا األصل 
 ألمور تقتضيو

ِْٔ 

 ِْٗ فركع: 
ىل ٬توز القضاء على الغائب كالكتابة بذلك كالشهادة األكؿ: 

 على الشهادة ُب العقوابت
ِْٗ 



ْٕٓ 

 

الثاين: ُب مسافة الغيبة اليت ٬توز اٟتكم فيها على الغائب 
 كجهاف.

َّْ 

الثالث: من أتى القاضي مستعداي إىل خصمو ليحضره فخصمو 
 إما أف يكوف ُب البلد، أك خارجو.

َّْ 

"لو كاتب القاضي احملكـو عليو أبنو حكم  الرابع: قاؿ ا١تاكردم:
 عليو بكذا كىو ُب ٤تل كاليتو لزمو قبولو عند كركده عليو

ّْٔ 

ا٠تامس: إذا ثبت على الغائب دين، كحلف كلو ماؿ حاضر 
 كطلب ا١تدعي استيفاءه منو لـز القاضي إجابتو

ّْٔ 

السادس: إذا ٝتع القاضي منو ٍب عزؿ ٍب كيل مل ٬تز لو اٟتكم 
 ابلسماع األكؿ لبطبلنو ابلعزؿ

ّْٕ 

السابع: إذا طلبت ا١ترأة إىل ٣تلس اٟتكم فإما أف تكوف برزة  أك 
 ٥تدرة

ّْٗ 

الثامن: لو كاف ُب ٤تل كالية قاض ماؿ حاضر ليتيم ُب غَت ٤تل 
 كاليتو ىل يتصرؼ فيو؟  

ِْْ 

التاسع: حكم القاضي ببينة أقامها ككيل إنساف ُب كجو ككيل 
 ا١تدعى عليو آخر، فحضر

ْْْ 

العاشر: ال ينحصر كتاب القاضي إىل القاضي ُب اٟتكم على 
 الغائب

ْْٓ 

اٟتادم عشر: إذا حكم اٟتاضر على غائب بعُت غائبة فالكتاب 
 يكوف إىل قاضي بلد العُت

ْْٓ 

الثاين عشر: قاؿ ا١تاكردم: "لو كاتب القاضي الشهود ٔتا حكم 
 بو فلو ثبلثة أحواؿ

ْْٓ 

 ْْٔ وفيو ثالثة فصول: الرابع: يف القسمةالباب 
 ْْٕ الفصل األكؿ: ُب القساـ

 ْْٕ القسمة قد يتوالىا الشركاء أبنفسهم، كقد يتوالىا غَتىم



ْٖٓ 

 

 ْٖٓ الفصل الثاين: ُب كيفية القسمة
القسمة عند ا١تراكزة ثبلثة أنواع: قسمة رد، كقسمة تعديل، 

 كقسمة متشاهبات
ْٖٓ 

ا١تقسـو جزءان: فإف كاف معينان، نظر فإف فرعاف: إذا استحق من 
 اختص بنصيب أحد٫تا سواء كاف كلو أك بعضو بطلت القسمة

ْٔٓ 

الثاين: إذا قسم قساـ القاضي ابإلجبار فادعى بعض الشركاء 
 غلطا ُب القسمة أك حيفا

ْٕٔ 

 ُْٕ الفصل الثالث: ُب اإلجبار
ند ا١تراكزة كع القسمة عند العراقيُت قسمة رد كقسمة ال رد فيها

 ثبلثة أنواع: قسمة متشاهبات، كقسمة تعديل، كقسمة رد
ُْٕ 

فأما قسمة ا١تتشاهبات كىي ا١تثليات كا١توزكانت كا١تكيبلت من 
الدراىم كالداننَت كاٟتبوب كاألدىاف، ككالعرض ا١تتساكية األجزاء 

 فيجرب عليها

ُْٕ 

 ّْٕ فرع: إذا كانت القسمة تضر أبحد الشريكُت دكف اآلخر
القسمة الثانية: قسمة التعديل، كىي اليت تعدؿ السهاـ فيها 

 ابلقيمة، 
ْٕٔ 

كالدكر  كأما العقار: فإما أف يكوف فيو بناء أـ ال، فإف كاف مبنيا ن
كالدكاكُت كالطواحُت كاٟتمامات اليت ال تقبل القسمة إذا 

 تساكت قيمتها

ْٕٕ 

أرض كبناء كأرض القسم الثاين: ما يعد شيئان كاحدان، كىو ضرابف: 
 ٣تردة.

ُْٖ 

الضرب األكؿ: األرض كالبناء كالدار، كقد أطلق األصحاب 
 اإلجبار على قسمتها

ُْٖ 

الضرب الثاين: األرض اجملردة ا١تختلفة األجزاء، يكوف بعضها  
 أجود من بعض

ُْٖ 



ْٓٗ 

 

القسمة الثالثة: قسمة الرد، كىي قسمة ا١تشتمل على اٞتيد 
 الردمء بقيمة اٞتيد،كالردمء كال تفي قيمة 

ْْٖ 

 ْٖٔ قسمة ا١تثليات إفراز حق أك بيع؟ فيو قوالف: فصل
القسمة إف كقعت إبجبار اٟتاكم عليها بطلب أحد٫تا ُب  فصل

ا١تثليات أك ُب قسمة التعديل على القوؿ ابإلجبار عليها مل 
 يشًتط فيها الًتاضي

ِْٗ 

 ْْٗ األمواؿ ثبلثة أنواع: منافع، كديوف اثبتة ُب الذمم،  فصل
كأما ا١تنافع فتجوز قسمتها كاألعياف، كلقسمتها طريقاف: ا١تهاأية  

 كا١تماثلة.
ْْٗ 

كأما الديوف ا١تشًتكة فإما أف تكوف على كاحد أك ٚتاعة، فإف  
 كانت على كاحد

ْٗٗ 

 َُٓ فركع:
قسمة ماؿ بينهم أك التمسو األكؿ: لو التمس ٚتاعة من القاضي 

بعضهم كأىب اآلخر كىم متوافقوف على أنو ملكهم فإف أقاموا بينة 
 على أنو ملكهم أجاهبم إليها،

َُٓ 

الفرع الثاين: قوؿ القساـ ا١تنصوب من جهة القاضي إذا كاف ابقيا 
 على كاليتو كالقسمة قسمة إجبار: قسمت مقبوؿ

َّٓ 

أك قطعة من األرض فادعى   الثالث: لو تنازع شريكاف ُب بيت
 كل منهما أهنا من نصيبو؛ فإف كانت ُب يد أحد٫تا صدؽ بيمينو

َّٓ 

الرابع: لو ككل أحد الشركاء اآلخر ُب القسمة كتفرد لو نصيبو مل 
٬تز، كإف ككلو على أف يقسم كيكوف نصيبهما معا جزءنا كاحدان 

 جاز

َّٓ 

 َٓٓ الفهارس
 َٔٓ فهرس اآلايت القرآنية

 َٖٓ األحاديث النبوية كاآلاثر فهرس



َٓٓ 

 

 َٗٓ فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم ُب النص احملقق
 ُّٓ فهرس األلفاظ الغريبة ا١تفسرة 

 ُٓٓ فهرس األماكن كالبلداف 
 ُٔٓ فهرس الكتب الواردة ُب الكتاب 

 ُٕٓ فهرس ا١تراجع كا١تصادر 
 ّٕٓ فهرس ا١توضوعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ُٓٓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مت حبمد هللا 
 

 
 
 


